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Forord 
I ”Pålegg om hydrologiske undersøkelser i Blåelva – Sunnhordland Kraftlag” ble det gitt 
pålegg om breundersøkelser på deler av Søndre Folgefonna. Hydrologisk avdeling i 
Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) har foretatt undersøkelsene på oppdrag fra 
Sunnhordland Kraftlag AS (SKL). 

Undersøkelsene har omfattet årlige målinger av glasiologisk massebalanse og front-
endringer, kartlegginger, og beregninger av dreneringsgrenser, volumendringer og 
geodetisk massebalanse. Denne rapporten oppsummerer de målinger og beregninger som 
er gjennomført i perioden 2007-2017. 

Bjarne Kjøllmoen har vært ansvarlig for oppdraget fra NVEs side. Feltarbeidet har blitt 
gjort av personell fra Hydrologisk avdeling i NVE i samarbeid med personell fra SKL. 

Oslo, juni 2018 

Rune Engeset Bjarne Kjøllmoen 
seksjonssjef  prosjektleder 
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Sammendrag 
Folgefonna består av tre separate brekapper, Nordre, Midtre og Søndre Folgefonna. 
Samlet sett dekker hele Folgefonna 189 km2 (2013). Søndre Folgefonna, som er den 
tredje største breen i Norge, dekker alene 157 km2. Midtre og Nordre Folgefonna dekker 
hhv. 8 km2 og 24 km2. 

Kartlegging av brefeltene 

Brefeltene som ligger innenfor reguleringsområdet til SKL er kartlagt fire ganger; i 1959, 
2007, 2013 og 2017. Samtlige brefelt i reguleringsområdet har krympet i areal i de 
mellomliggende periodene. Arealreduksjonen er vesentlig mindre enn lenger nord på 
Folgefonna (Kjøllmoen, 2014a). 

Volumendringer og geodetisk massebalanse 

Volumendringer og geodetisk massebalanse er beregnet for periodene 1959-2007, 2007-
2013, 2013-2017 og 2007-2017 for brefeltene som ligger innenfor reguleringsområdet til 
SKL. Samtlige brefelt i reguleringsområdet har minket i volum og hatt negativ geodetisk 
massebalanse i alle tre periodene. Minkingen er vesentlig mindre enn lenger nord på 
Folgefonna (Kjøllmoen, 2014a). 

Glasiologisk massebalanse 2007-2017 

Årlig glasiologisk massebalanse (vinter- og sommerbalanse) er målt og beregnet for 
brefeltene Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen i perioden fra 2007 til 2017. I tillegg ble 
massebalansen også målt på Møsevassbreen i 2017.  

Sammenligning av glasiologisk og geodetisk massebalanse 

De glasiologiske massebalanseseriene for Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen for årene 
2008-2017 er sammenlignet med geodetisk massebalanse i samme periode. Resultatene 
av sammenligningen viser stor differanse for Blomstølskardsbreen, og noe mindre 
differanse for Svelgjabreen. Den geodetiske massebalansen er ansett å være mest korrekt, 
og er behandlet som referansetall for de glasiologiske massebalanseseriene. Som en 
konsekvens av disse differansene ble de glasiologiske måleseriene for begge brefeltene 
kalibrert, dvs. korrigert, for hele måleperioden 2007-2017. 

Frontendringer 

Årlige frontmålinger på Blomstølskardsbreen startet i 1994, mens tilsvarende målinger på 
Svelgjabreen startet i 2007. De årlige målingene viser at Blomstølskardsbreen smeltet 
tilbake 19 meter i perioden 1994-2017, mens Svelgjabreen smeltet tilbake 11 meter i 
perioden 2007-2017. 

Brebevegelse 

Brebevegelsen er målt og beregnet på 12 staker på Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen 
i perioden fra 2007 til 2017. Midlere årshastighet varierte fra 2-4 m/år helt øverst på 
breen til 52 m/år nede på Svelgjabreen.
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1 Innledning 
Folgefonna ligger på østsiden av Hardangerfjorden i Hordaland fylke. Breen består av tre 
separate iskapper; Nordre- (24 km2), Midtre- (8 km2) og Søndre Folgefonna (157 km2) 
(fig. 1). Samlet dekker Folgefonna 189 km2 og strekker seg fra 557 til 1648 moh. Tallene 
er basert på kartlegging i 2013, som er den siste som dekker hele Folgefonna. 

Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) regulerer avrenningen fra Blådalsvassdraget på sør-
siden av Søndre Folgefonna i Kvinnherad og Etne kommuner. Smeltevannet fra 
Møsevassbreen og Svelgjabreen drenerer naturlig til Blådalsvassdraget, mens vannet fra 
Blomstølskardsbreen er overført til vassdraget via tunneler. 

Figur 1 
Søndre Folgefonna ligger i Hordaland fylke mellom Hardangerfjorden i vest og Sørfjorden i øst. 
Smeltevann fra de tre brefeltene Møsevassbreen, Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen, som til 
sammen dekker ca. 60 km2, reguleres i flere magasin sørvest for breen før det blir utnyttet i 
kraftproduksjonen til SKL. 
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De spesifikke brefeltene som er omtalt i denne rapporten er gitt en «bre-id» (fig. 1). Dette 
er unikt nummer som er gitt hvert brefelt i Norge (Andreassen og Winsvold, 2012). 

De glasiologiske undersøkelsene er foretatt på de tre brefeltene, Møsevassbreen (bre-id 
3138), Svelgjabreen (bre-id 3137) og Blomstølskardsbreen (bre-id 3141), som ligger 
innenfor reguleringsområdet til SKL (fig. 1). Massebalansemålingene startet våren 2007 
med snømåling og utsetting av staker på Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen. Høsten 
2007 ble det satt i gang målinger av frontendringer på Svelgjabreen. Måling av front-
endringer på Blomstølskardsbreen hadde pågått siden 1994. Nøyaktige kartlegginger av 
breene, basert på LIDAR, ble gjort i 2007, 2013 og 2017. I tillegg finnes eldre kart-
legginger basert på flyfoto fra 1959 og 1995. Volumendringer i flere av de mellom-
liggende periodene er beregnet. 

På Folgefonna er det tidligere målt massebalanse i perioder på 1960-, 1970-, 1980- og 
2000-tallet (Kjøllmoen, 2017a). På Søndre Folgefonna ble det målt massebalanse på et 
brefelt kalt Blomsterskardbreen (fig. 2), som består Svelgjabreen og Blomstølskards-
breen, fra 1970 til 1977 (Tvede, 1978). Lenger nord på Søndre Folgefonna ble det målt på 
Breidablikkbrea (bre-id 3128) (1963-68 og 2003-13), Gråfjellsbrea (bre-id 3127) (1964-
68, 1974-75 og 2003-13), Bondhusbrea (bre-id 3133) (1977-81), Blåbreen (bre-id 3126) 
(1963-68) og Ruklebreen (3129) (1964-68) (Pytte, 1969, Wold og Hagen, 1977, 
Haakensen, 1984 og Kjøllmoen, 2014a). På Midtre Folgefonna ble massebalansen målt i 
1970 og 1971 (Tvede, 1973). 

Figur 2 
Arve Tvede måler massebalanse på Blomsterskardbreen i juni 1970. Foto: Øyvind Rygh (fra NVEs 
fotoarkiv). 

Volumendringer og geodetisk massebalanse for perioden 1959-1995 er tidligere beregnet 
for deler av brefeltene som ligger innenfor reguleringsområdet til SKL (Smith-Meyer og 
Tvede, 1996). 

Istykkelsen ble målt på nederste delen av Svelgjabreen i 1997 (Elvehøy, 1997), og på 
nederste delen av Blomstølskardsbreen i 1987 (Kennett og Sætrang, 1987). 
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I denne rapporten er det brukt en del faglige begreper og forkortelser. Nedenfor er det gitt 
en enkel forklaring på hvert enkelt begrep. 

AAR 
En forkortelse for «Accumulation-area ratio», og er forholdet (uttrykt i prosent) mellom 
arealet av akkumulasjonsområdet og arealet av hele brefeltet. 

Akkumulasjonsområdet 
Den delen av breen som har overskudd av snø i løpet av et år. 

Areal-høydefordeling 
Brefeltet inndeles i intervaller etter høyden over havet (50 eller 100 m). Arealet innenfor 
hvert høydeintervall gir brefeltets areal-høydefordeling. 

Brefelt 
Et breområde avgrenset med brekant og ev. isskille eller hydrologisk skille. 

Bre-ID 
Et brefelt kan bestå av én eller flere breenheter. En breenhet er avgrenset med 
hydrologiske vannskiller og hver breenhet er gitt en unik ID (Andreassen mfl., 2012). 

DTM 
En «digital terrengmodell» er en modell som viser høyden på bakkenivå. Dette gir en 
tredimensjonal digital modell av terrenget. 

ELA 
En forkortelse for «Equilibrium-line altitude». Likevektslinjen angir høyden (moh.) på 
breflaten hvor snøakkumulasjon og smelting er like stor. 

Firn 
Snø som har oversomret minst én sommersesong, men ikke blitt omdannet til breis. 

Geodetisk massebalanse 
Massebalansen, inkludert intern smelting, beregnet ved å sammenligne høydedata for et 
gitt brefelt fra to ulike tidspunkt og konvertere høydeforskjellen med en tetthetsfaktor. 
Vanlig benevnelse er meter vannekvivalenter. 

GNSS 
«Global Navigation Satellite System». En fellesbetegnelse for alle satellittbaserte 
navigasjonssystemer, som det amerikanske GPS, det russiske GLONASS, det kinesiske 
BeiDou og det europeiske Galileo. 

Isskille 
Grensen mellom to brefelt der isen beveger seg hver sin retning. 

Kjerneprøve 
Ved hjelp av borutstyr kan man ta opp sylinderformede kjerner av snø og firn. Formålet 
kan være å måle snøens tetthet og/eller identifisere sommeroverflaten. 

LIDAR 
«Light Detection And Ranging». En optisk fjernmålingsteknikk som brukes til måling av 
jordoverflatens posisjon og høyde. For kartlegging av breer brukes vanligvis flybåren 
laserskanning der infrarødt laserlys måler avstanden til breflaten. 
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Massebalanse (Glasiologisk massebalanse, Surface mass balance) 
Forholdet mellom vinterens snømengder og sommerens smelting på en bre. I denne 
rapporten brukes ofte begrepet massebalanse om det som egentlig er «Glasiologisk 
massebalanse» eller «Surface mass balance», hvilket betyr at intern smelting ikke er tatt 
med i beregningen. 

Minimumsmåling 
Foretas om høsten når smeltesesongen er slutt. Målingene gjøres ved å måle lengden av 
målestaker og eventuell måling av nysnø. I enkelte tilfeller måles også tettheten av 
gjenværede snø. 

Ortofoto 
Et georeferert fotografi tatt fra fly eller satellitt. 

Sommerbalanse (bs/Bs) 
Summen av snøakkumulasjon og smelting gjennom en sommersesong. Intern smelting er 
ikke med. Sommerbalansen kan beregnes for et punkt (bs) og for et helt brefelt (Bs). 

Sommeroverflate (SO) 
Breens overflate på det tidspunkt den første varige snøen faller i et nytt balanseår.  

Sondering 
Målemetode for måling av snødyp. Tynne metallstenger settes sammen i passende 
lengder avhengig av forventet snødyp. 

Stake 
Aluminiumsrør som smeltes eller bores ned i breen for å kunne måle snødyp på vinteren 
og smelting om sommeren. 

Stratigrafisk metode 
Et system eller metode for å beregne massebalansen. I prinsippet er det den årlige 
balansen mellom to sommeroverflater som blir beregnet. 

Tetthet 
Med tetthet menes i denne rapporten tettheten (egenvekten) av snø eller firn. Tettheten 
måles under snømålingene om våren og i enkelte tilfeller under minimumsmålingene på 
høsten. 

Vannekvivalent (Vannverdi) 
Mengden av snø, firn og is i meter omregnet til mengden av vann som meter 
vannekvivalenter. 

Vinterbalanse (bv/Bv) 
Summen av snøakkumulasjon og smelting gjennom en vintersesong. Vinterbalansen kan 
beregnes for et punkt (bv) og for et helt brefelt (Bv). 

Årlig balanse (ba/Ba) 
Et resultat av vinterbalanse og sommerbalanse beregnet for et punkt (bv + bs = ba) og for 
et helt brefelt (Bv + Bs = Ba). 

  



10 

2 Kartlegging av brefeltene 
Smeltevann fra Søndre Folgefonna utgjør en betydelig del av kraftproduksjonen fra Blå-
dalsvassdraget. Dreneringsgrensene til brefeltene som drenerer naturlig eller er overført 
til Blådalsvassdraget ble bestemt for å beregne nedbørfeltenes breareal. Snø- og is-
dekkede arealer som ikke henger sammen med selve iskappen ble ikke medregnet i denne 
sammenheng. 

2.1 Datagrunnlag og metode 
Detaljert kartlegging av brefeltene på Søndre Folgefonna ble gjort i 1959, 2007, 2013 og 
2017. All datainnsamling og databearbeidelse er gjort i koordinatsystemet UTM sone 32, 
Euref89 med høyder i NN 1954. En beskrivelse av datagrunnlaget og metodikk er gitt 
nedenfor. 

1959 - datagrunnlag og metode 

Datainnsamlingen ble gjort med flyfotografering den 10. august 1959 (oppgave 1061). 
Flybildenes målestokk er 1: 40 000. Et eksempel på to av flybildene er vist i figur 3. 

Figur 3 
To av flybildene av Folgefonna tatt 10. august 1959. Bildet til venstre viser deler av Møsevassbreen og 
Svelgjabreen, mens bildet til høyre viser deler av Blomstølskardsbreen. 

Ut fra flybildene ble det i 1964 konstruert papirkart i målestokk 1: 20 000 med 10 m ekvi-
distanse. Konstruksjonen ble foretatt i koordinat-systemet NGO 1948, akse I med høyder 
i NN 1954. Hele Folgefonna ble dekket av fire kartblad hvorav to av dem (SBP-9947 og 
SBP-9948) dekker brefeltene som ligger i dreneringsområdet til SKL. Både fotografering 
og kartkonstruksjon ble utført av Widerøes Flyveselskap A/S på oppdrag fra 
NVE/Statskraftverkene. 

For kartblad SBP-9948 er høydekurver og brekant konvertert til digitale kartdata ved 
hjelp av skanning, vektorisering og georeferering. Denne prosessen ble utført av 
ProCaptura AS. For kartblad SBP-9947 er høydekurver og brekant digitalisert ved hjelp 
av digitaliseringsbord. I digitaliseringsprosessen er kartdataene blitt transformert til 
koordinatsystemet UTM sone 32, Euref89. 
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På grunnlag av de digitaliserte høydekurvene er det generert en DTM på 10 x 10 meter. 

 2007 - datagrunnlag og metode 

Datainnsamlingen ble gjort med LIDAR den 21. og 22. august 2007 (Kjøllmoen, 2008). 
Datasettet består av en punktsky med nord- og østkoordinater, høyder og intensitets-
verdier. Kartleggingen, som dekker hele Folgefonna, ble utført av TerraTec AS (TerraTec 
AS, 2007) på oppdrag fra SKL. 

På grunnlag av de digitale høydepunktene er det generert en DTM på 10 x 10 meter. 
Brekanten er bestemt ut fra høydemodellen med støtte i intensitetsverdiene. I noen mindre 
randsoneområder med manglende data er brekanten bestemt ut fra et Landsat satellittbilde 
fra 13. september 2002. 

 2013 - datagrunnlag og metode 

Datainnsamlingen ble gjort med LIDAR og fotografering den 22. august og 
20. september 2013. Flyvningen den 22. august måtte avbrytes pga. lavt skydekke etter at 
omtrent halve breområdet var kartlagt. Ny flyvning ble foretatt den 20. september. Det 
var imidlertid noen skyer også denne dagen, noe som medførte enkelte hull i datasettet. 
For å få et mest mulig helhetlig datasett er data fra begge flyvningene benyttet. 
Flyvningen den 20. september dekker mesteparten av breområdet og er benyttet som 
primærdatasett. Områder som ikke er dekket av flyvningen den 20. september, er utfylt av 
data fra flyvningen den 22. august. Totalt sett dreier det seg om 56 km2 fordelt over 
mange små områder, de fleste lengst syd på Søndre Folgefonna. Høydeendringen fra 
22. august til 20. september er beregnet ved å se på høyde-differansene i buffersonen for 
hvert område. På bakgrunn av analyser av høydedifferansene ble det laget transforma-
sjonsformler for hvert område. Datasettet fra 22. august er så påført en høydetranslasjon 
og importert inn i datasettet fra 20. september (TerraTec AS, 2014a). 

Laserskanningen ble utført med lasersensor av typen Leica ALS70. Flyets høyde over 
bakken var ca. 1400 m. Punkttettheten er gjennomsnittlig 1,0 punkt/m2. Teoretisk absolutt 
nøyaktighet er anslått til 10 cm i høyde og 20-30 cm i horisontalplanet. I områdene hvor 
data er fylt inn fra flyvningen den 22. august er det antatt en noe dårligere nøyaktighet, 
anslagsvis 20 cm i høyde. Fotograferingen, som ble gjort med kameratypen Rollei metric 
AIC Pro P65, ble utført med GSD 20 og 20 % sideoverlapp (TerraTec AS, 2014b). Det 
ble ikke målt kontrollflater. 

Datasettet fra laserskanningen består av en punktsky med nord- og østkoordinater og 
høyder. Datasettet fra fotograferingen består av georefererte bilder, såkalte ortofoto. 
Datainnsamlingen ble gjort av TerraTec AS på oppdrag fra NVE. 

På grunnlag av de digitale høydepunktene er det generert en DTM på 10 x 10 meter. 
Brekanten er bestemt ut fra ortofoto ved digitalisering direkte på dataskjermen. 

 2017 - datagrunnlag og metode 

Datainnsamlingen ble gjort i form av flybåren laserskanning (LIDAR) og fotografering 
den 27. og 31. august 2017. Det var noen skyer i området og derfor ble flyvningen gjort 
over to dager. Den nordligste tredjedelen ble fløyet den 27. august, mens resten ble fløyet 
den 31. august. Det var ingen målbare høydeforskjeller i datasettene fra de to 
flyvningene. 
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Laserskanningen ble utført med lasersensor av typen L349 Titan. Flyets høyde over 
bakken var ca. 1400 m. Punkttettheten er gjennomsnittlig 1,0 punkt/m2. Forventet absolutt 
nøyaktighet er anslått til under 10 cm i høyde og 20-30 cm i horisontalplanet. Foto-
graferingen, som ble gjort med kameratypen PhaseOne 70mm, ble utført med GSD 10 
cm, hvilket betyr hvor stor flate på bakken som dekkes av hvert piksel i bildet. Det ble 
ikke målt kontrollflater. 

Datasettet fra laserskanningen består av en punktsky med nord- og østkoordinater og 
høyder. Datasettet fra fotograferingen består av georefererte bilder, såkalte ortofoto. 
Datainnsamlingen ble gjort av TerraTec AS (TerraTec AS, 2018) på oppdrag fra SKL. 

På grunnlag av de digitale høydepunktene er det generert en digital terrengmodell (DTM) 
på 10 x 10 meter. Brekanten er bestemt ut fra ortofoto ved digitalisering direkte på 
dataskjermen. I randsonen av breen lå det stedvis igjen noe snø som gjorde det vanskelig 
å bestemme brekanten nøyaktig. I disse områdene er brekanten bestemt med støtte i 
brekanten fra 2013 med antagelse at brekanten fra 2017 er innenfor brekanten fra 2013. 

 Kvalitetsvurdering og kontroll 

Underveis i produksjonslinjen fra flybåren datainnsamling til ferdig produsert DTM vil 
nøyaktigheten forringes noe for hvert produksjonssteg. En vurdering og kontroll av 
datasettene for hvert år er beskrevet nedenfor. 

1959 

Det foreligger lite informasjon om flybildenes kvalitet. Bildene viser imidlertid at det lå 
igjen lite snø både på og utenfor breen dette året (fig. 3), noe som gir god struktur i over-
flaten. Det er derfor grunn til å anta at kvaliteten på flybildene er bra. Ifølge opplysninger 
fra Terratec (tidligere Widerøes Flyveselskap) er nøyaktigheten av papirkartene antatt å 
være 5-10 m i grunnriss, mens den relative (innbyrdes) nøyaktigheten i høyde er 
beskrevet som ”brukbar”. På kartbladene SBP-9947 og SBP-9948 er det oppgitt at 
”høyder og kurver på vestre halvpart er usikker”. Under konverteringsprosessen fra 
papirkart til digitale kart-data ble det benyttet 22 referansepunkt for horisontal innpassing 
av papir-kartene (Kjøllmoen, 2006). Midlere feilvektor for denne koordinatinnpassingen 
var 3,1 m. Prosessen med generering av DTM vil også påvirke nøyaktigheten. 

Det finnes ingen uavhengige kontrollmålinger i felt fra 1959. 

Datasettet fra 1959 er imidlertid kontrollert mot fastpunkter i brefritt terreng (fig. 4). 
Resultatet fra 19 kontrollmålinger viste høydeforskjeller mellom interpolert rådatasett og 
fastpunkt (Hfix pt–HDTM) mellom +6,37 og −5,26 m (tab. 1) med gjennomsnitt på −0,07 m 
og standardavvik på 2,41 m. Høydenøyaktigheten på fastpunktene er bedre enn ±15 cm. 
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Tabell 1 
Sammenligning av høyder fra interpolerte rådata i 1959 med høyder fra fastpunkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 
Geografisk fordeling av kontrollpunktene 
for 1959. Interpolerte rådata er sammen-
lignet med fastpunkt fra det nasjonale 
fastmerkeregisteret (▲). 

Point No. North East Heightfix pt HeightDTM Diff. (m)
C34 T126 6 657 391,75 345 518,12 1 325,92 1 325,84 0,08

C34 T106 6 663 618,66 352 286,84 1 453,50 1 453,51 -0,01

C34 T30 6 667 306,71 356 803,49 1 463,81 1 463,67 0,14

C34 T58 6 657 533,11 357 159,84 1 295,68 1 295,71 -0,03

C34 T115 6 664 866,64 357 791,26 1 565,05 1 564,94 0,11

C34 T131 6 673 192,85 357 851,21 1 472,37 1 472,36 0,01

C35 T28 6 653 096,62 358 335,38 1 381,30 1 381,26 0,04

C34 T210 6 673 518,51 361 121,79 1 419,11 1 419,09 0,02

C34 T104 6 669 887,19 358 642,00 1 519,45 1 519,36 0,09

C34 T139 6 669 541,90 360 702,63 1 462,69 1 461,55 1,14

C34 T105 6 666 714,90 359 256,17 1 487,90 1 491,22 -3,32

C34 T136 6 666 324,52 354 850,20 1 358,47 1 360,82 -2,35

C34 T111 6 663 485,85 353 730,61 1 467,80 1 461,43 6,37

C35 T60 6 649 513,60 347 483,39 1 333,38 1 330,79 2,59
C35 T281 6 651 377,48 344 146,06 1 388,89 1 387,07 1,82

C34 T121 6 659 388,81 346 772,07 1 348,01 1 350,85 -2,84

C34 T107 6 660 840,81 349 886,07 1 420,89 1 420,90 -0,01

C34 T230 6 678 897,32 358 215,43 1 380,79 1 386,05 -5,26

C34 T222 6 666 888,03 361 292,99 1 268,51 1 268,49 0,02
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Generelt er datasett fra LIDAR ansett å ha svært god nøyaktighet. Kontrollmålingene for 
2007, 2013 og 2017-datasettene, som alle er samlet inn med LIDAR, viser god 
nøyaktighet. Datasettet fra 2013 viser spesielt små avvik fra kontrollmålingene, og 
dettedatasettet (interpolert 1 x 1 m grid) er sammenlignet med datasettet fra 1959 
(rådatapunkt) i bre- og snøfritt terreng. Teoretisk sett skal de to datasettene ha samme 
høydeverdier i områder uten snø eller is ettersom terrenget her ikke endres over tid. 
Datasettet fra 2013 betraktes i denne sammenheng som «feilfritt» og høydeforskjellene 
kan derfor si noe om nøyaktigheten til data settet fra 1959. 

Resultatet av sammenligningen av DTM1959 med DTM2013 i bre- og snøfritt terreng er vist 
i figur 5. Høydeverdiene i 36859 punkt er sammenlignet. Ser man på hele utvalget ligger 
60 % av høydepunktene i rådatasettet fra 1959 høyere enn i den detaljerte DTMen fra 
2013. Maksimum og minimum høydeforskjell for hele utvalget er hhv. +136 og −133 m 
med gjennomsnittlig forskjell +1,9 m. Tar man bort alle høydepunkt som ligger i brattere 
terreng enn 30 grader blir maksimums- og minimumsverdiene +100 og −85 m med 
middelverdi på +1,1 m. En ytterligere innskrenking av datautvalget kan gjøres ved å ta 
bort alle høydepunkt som ligger brattere enn 20 grader. Det gir maksimum- og minimum-
verdier på hhv. +28 og −72 m med middelverdi på +1,5 m og standardavvik på 7,6 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 
Sammenligning av høydepunkt 
fra rådatasettet for 1959 med 
interpolerte punkt fra 2013 i bre- 
og snøfritt terreng. 
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Resultatene fra de to kontrollmålingene gir noe forskjellige svar. Kontrollen mot fast-
punkt viser at høydepunktene fra 1959 ligger både lavere og høyere enn kontrollpunktene, 
og med en middelverdi (0,07 m) som er betydelig mindre enn usikkerheten. Størrelses-
messig er avvikene enten svært lave, (mellom −0,03 og 0,14 m) eller forholdsvis store 
(mellom −5,26 og 6,37 m). Det er ingen tendenser eller systematikk i avvikene. Årsaken 
til at avvikene varierer så vidt mye er sannsynligvis at rådatagrunnlaget er ujevnt fordelt, 
noe som igjen påvirker interpolasjonsprosessen. Jo færre punkt i datagrunnlaget jo mindre 
nøyaktig blir høydebestemmelsen i et interpolert punkt. Kontrollen mot LIDAR-datasettet 
fra 2013 viser at høydepunktene fra 1959 ligger gjennomgående høyere enn kontroll-
datasettet fra 2013. Middelverdien viser en signifikant høydeforskjell på 1,1 m. Med den 
forutsetning at LIDAR-datasettet fra 2013 er korrekt, antyder denne kontrollen at 
høydene i datasettet fra 1959 er en drøy meter for høy. Høydeavviket er såpass stort og 
entydig at det er gjort en korreksjon for DTM1959 i kapittel 3 «Volumendringer og 
geodetisk massebalanse». 

2007 
Samtidig med laserskanningen den 22. august ble det gjort kontrollmålinger med GNSS 
av breflata (fig. 6). Resultatet fra sju kontrollmålinger viste en forskjell mellom inter-
polerte LIDAR-data og GNSS-målte (HGNSS–HLIDAR) høydepunkt mellom +23 og −12 cm 
(tab. 2) med gjennomsnitt på +3 cm og standardavvik på 11 cm. 

Tabell 2 
Sammenligning av høyder fra interpolerte LIDAR-data i 2007 med høyder målt med GNSS. 

Datasettet fra laserskanningen 2007 er også kontrollert mot fastpunkter i brefritt terreng 
(fig. 6). Resultatet fra 19 kontrollmålinger viste høydeforskjeller mellom interpolert 
LIDAR-måling og fastpunkt (Hfix pt–HLIDAR) mellom +70 og +13 cm (tab. 3) med 
gjennomsnitt på +41 cm og standardavvik på 15 cm. Høydenøyaktigheten på fast-
punktene er bedre enn ±15 cm. I likhet med kontrollen for 2013 ligger fastpunktene 
gjennomgående høyere enn LIDAR-målingene. Bolthøyder og små lokale fjellknauser 
kan også her forklare noe av høydeforskjellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point No. North East HeightGNSS HeightLIDAR Diff. (m)
10 6 647 179,50 347 602,08 981,05 980,82 0,23

20 6 648 518,26 349 497,64 1 157,84 1 157,86 -0,02

25 6 648 632,09 351 199,94 1 232,52 1 232,46 0,06

30 6 650 303,06 351 538,07 1 351,55 1 351,55 0,00

35 6 649 585,51 349 096,16 1 246,68 1 246,71 -0,03

40 6 651 347,55 349 644,83 1 363,07 1 363,01 0,06

75 6 654 921,55 353 454,81 1 585,01 1 585,13 -0,12
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Figur 6 
Geografisk fordeling av kontroll-
punktene for 2007. Interpolerte 
LIDAR-data er sammenlignet med 
fastpunkt fra det nasjonale 
fastmerkeregisteret (▲) og med 
GNSS-målte punkt på breflata (●). 

 

Tabell 3 
Sammenligning av høyder fra interpolerte LIDAR-data i 2007 med høyder fra fastpunkt. 

Point No. North East Heightfix pt HeightLIDAR Diff. (m)
C34 T126 6 657 391,75 345 518,12 1 325,92 1 325,35 0,57

C34 T106 6 663 618,66 352 286,84 1 453,50 1 453,16 0,34

C34 T30 6 667 306,71 356 803,49 1 463,81 1 463,49 0,32

C34 T58 6 657 533,11 357 159,84 1 295,68 1 294,98 0,70

C34 T115 6 664 866,64 357 791,26 1 565,05 1 564,58 0,47

C34 T131 6 673 192,85 357 851,21 1 472,37 1 471,78 0,59

C35 T28 6 653 096,62 358 335,38 1 381,30 1 381,10 0,20

C34 T210 6 673 518,51 361 121,79 1 419,11 1 418,86 0,25

C35 T81 6 648 573,98 353 522,74 1 322,86 1 322,57 0,29

C34 T104 6 669 887,19 358 642,00 1 519,45 1 519,14 0,31

C34 T139 6 669 541,90 360 702,63 1 462,69 1 462,24 0,45

C34 T105 6 666 714,90 359 256,17 1 487,90 1 487,39 0,51

C34 T136 6 666 324,52 354 850,20 1 358,47 1 358,05 0,42

C34 T111 6 663 485,85 353 730,61 1 467,80 1 467,43 0,37

C35 T60 6 649 513,60 347 483,39 1 333,38 1 333,06 0,32

C35 T281 6 651 377,48 344 146,06 1 388,89 1 388,39 0,50

C34 T121 6 659 388,81 346 772,07 1 348,01 1 347,48 0,53

C34 T107 6 660 840,81 349 886,07 1 420,89 1 420,36 0,53

C34 T230 6 678 897,32 358 215,43 1 380,79 1 380,66 0,13
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Resultatene fra de to kontrollmålingene er noe forskjellig. Kontrollen med GNSS-målte 
punkt på breflata viser høydeforskjeller som er mindre enn usikkerheten. Kontrollen med 
fastpunkt i brefritt terreng viser derimot en signifikant høydeforskjell på 0,4 m. Denne 
kontrollen antyder dermed at høydene i LIDAR-datasettet kan være ca. 40 cm lavere enn 
fastpunktene. Ettersom kontrollmålingene på breflata viser bare ubetydelige forskjeller og 
at avviket sammenlignet med fastpunktene ikke er større enn 40 cm er det valgt å beholde 
LIDAR-datasettet uten korreksjoner. 

2013 
Fire dager etter laserskanningen, den 24. september, ble det gjort kontrollmålinger med 
GNSS av breflata (fig. 7). 

Figur 7 
Geografisk fordeling av 
kontrollpunktene for 2013. 
Interpolerte LIDAR-data er 
sammenlignet med fastpunkt 
(fix pt) fra det nasjonale fast-
merkeregisteret (▲) og med 
GNSS-målte punkt på breflata 
(●). 

Resultatet fra 16 kontrollmålinger viste høydeforskjell mellom interpolerte LIDAR-data 
og GNSS-målte (HGNSS–HLIDAR) høydepunkt mellom +67 og −43 cm (tab. 4) med 
gjennomsnitt på +9 cm og standardavvik på 31 cm. Høydenøyaktigheten på GNSS-
målingene antas å være bedre enn ±10 cm. Under GNSS-målingene den 24. september 
ble det målt opptil 50 cm nysnø i de høyestliggende områdene på breen. Nedbør- og 
temperaturdata fra flere klimastasjoner rundt Folgefonna antyder at denne nysnøen kom i 
tidsrommet 15.-17. september. Under feltbesøket den 24. september var breflata 
forholdsvis hard også i nysnøområdene. Det kan derfor tenkes at breflaten sank litt i 
områder med nysnø i perioden mellom laserskanningen (20. september) og GNSS-
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målingene (24. september). Denne høydeendringen er imidlertid så liten, og sannsynligvis 
ikke større enn usikkerheten på målingene, at den kan ses bort fra i denne sammenheng. 

Tabell 4 
Sammenligning av høyder fra interpolerte LIDAR-data med høyder målt med GNSS i 2013. De åtte 
øverste punktene i tabellen er målinger fra brefeltene Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen. De åtte 
nederste punktene er målinger som ble gjort for Statkraft på den nordlige delen av Søndre Folgefonna. 

I likhet med LIDAR-datasettet fra 2007 er også datasettet fra 2013 kontrollert mot 
fastpunkter i brefritt terreng. Resultatet fra 21 kontrollmålinger viste høydeforskjell 
mellom interpolert LIDAR-måling og fastpunkt (Hfix pt–HLIDAR) mellom +61 og +3 cm 
(tab. 5) med gjennomsnitt på +23 cm og standardavvik på 15 cm. 

Tabell 5 
Sammenligning av høyder fra interpolerte LIDAR-data i 2013 med høyder fra fastpunkt. 

Point No. North East HeightGNSS HeightLIDAR Diff. (m)
70-13 6 656 107,34 351 052,75 1 628,59 1 628,54 0,05

75-12 6 654 838,33 353 441,18 1 579,90 1 579,97 -0,07

60-12 6 653 273,52 349 755,26 1 517,52 1 516,87 0,65

55-13 6 652 622,75 352 856,68 1 516,02 1 515,35 0,67

55-12 6 652 549,93 352 692,27 1 512,70 1 512,36 0,34

35-07 6 650 111,84 351 465,30 1 342,43 1 342,55 -0,12

20 6 648 404,95 349 335,53 1 142,32 1 142,40 -0,08

10-12 6 647 063,01 347 471,33 953,57 953,54 0,03

55-02 6 661 747,35 353 457,27 1 553,17 1 553,24 -0,07

55-12 6 661 807,59 353 683,45 1 557,66 1 557,76 -0,10

56-05 6 662 210,68 353 883,08 1 557,53 1 557,96 -0,43

60-11 6 661 992,62 354 706,43 1 636,47 1 636,54 -0,07

30-07 6 662 287,10 356 085,60 1 539,38 1 539,53 -0,15

25-11 6 663 571,40 355 655,16 1 476,36 1 476,28 0,08

15-08 6 665 324,61 354 884,74 1 250,76 1 250,20 0,56

47-12 6 662 832,61 352 975,30 1 418,05 1 417,95 0,10

Point No. North East Heightfix pt HeightLIDAR Diff. (m)
C34 T126 6 657 391,75 345 518,12 1 325,92 1 325,63 0,29

C34 T106 6 663 618,66 352 286,84 1 453,50 1 453,09 0,41

C35 T2 6 647 144,33 345 640,02 1 179,14 1 179,02 0,12

C34 T30 6 667 306,71 356 803,49 1 463,81 1 463,38 0,43

C34 T58 6 657 533,11 357 159,84 1 295,68 1 295,49 0,19

C34 T115 6 664 866,64 357 791,26 1 565,05 1 564,76 0,29

C34 T131 6 673 192,85 357 851,21 1 472,37 1 472,22 0,15

C35 T28 6 653 096,62 358 335,38 1 381,30 1 381,15 0,15

C34 T122 6 662 524,69 348 895,85 649,93 649,64 0,29

C34 T210 6 673 518,51 361 121,79 1 419,11 1 419,00 0,11

C34 T222 6 666 888,03 361 292,99 1 268,51 1 268,27 0,24

C35 T81 6 648 573,98 353 522,74 1 322,86 1 322,83 0,03

C34 T104 6 669 887,19 358 642,00 1 519,45 1 519,36 0,09

C34 T139 6 669 541,90 360 702,63 1 462,69 1 462,55 0,14

C34 T105 6 666 714,90 359 256,17 1 487,90 1 487,42 0,48

C34 T136 6 666 324,52 354 850,20 1 358,47 1 358,26 0,21

C34 T111 6 663 485,85 353 730,61 1 467,80 1 467,76 0,04

C35 T46 6 650 437,51 358 043,78 1 407,68 1 407,54 0,14

C35 T60 6 649 513,60 347 483,39 1 333,38 1 333,04 0,34

C35 T281 6 651 377,48 344 146,06 1 388,89 1 388,77 0,12

C34 T121 6 659 388,81 346 772,07 1 348,01 1 347,40 0,61
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Denne kontrollen viser at fastpunktenes høyder ligger konsekvent høyere enn LIDAR-
målingene. På samme måte som beskrevet for 2017 kan noe av avvikene skyldes at fast-
punktene ofte ligger på små oppstikkende fjellknauser og at høydene refereres til topp 
bolt. 

Begge disse uavhengige kontrollene viser at LIDAR-datasettet er av god kvalitet. Begge 
kontrollmålingene antyder at høydene i LIDAR-datasettet kan være 10-20 cm lavere enn 
kontrollpunktene. Forskjellen er omtrent i samme størrelsesorden som usikkerheten på 
LIDAR-dataene og det er derfor valgt å se bort fra avviket i denne sammenheng. 

2017 
Ni dager før laserskanningen, den 22. august, ble det gjort kontrollmålinger med GNSS 
på breflata (fig. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8 
Geografisk fordeling av 
kontrollpunktene for 2017. 
Interpolerte LIDAR-data er 
sammenlignet med fast-
punkt (fix pt) fra det 
nasjonale fastmerke-
registeret (▲) og med 
GNSS-målte punkt på 
breflata (●). 

 

Resultatet fra 13 kontrollmålinger viste høydeforskjell mellom interpolerte (griddete) 
LIDAR-data og GNSS-målte høydepunkt (HeightGNSS – HeightLIDAR) mellom −18 og −46 
cm (tab. 6) med gjennomsnitt på −30 cm og standard-avvik på 9 cm. Høydenøyaktigheten 
på GNSS-målingene antas å være bedre enn ±10 cm. Ettersom GNSS-målingene ble gjort 
ni dager før laserskanningen, er høyden på GNSS-målingene korrigert for smelting i den 
mellomliggende perioden. Høydekorreksjonene er estimert ved å bruke temperaturdata 
fra to nærliggende meteorologiske stasjoner i en enkel graddagsmodell. I estimeringen er 
det ikke tatt hensyn til isens dynamikk. 
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Kontrollmålingene viser at de målte GNSS-punktene på breflata ligger konsekvent lavere 
enn interpolerte LIDAR-data. Estimeringen av høydeendring fra 22. til 31. august er noe 
usikker, og kan forklare noe av forskjellene. Dersom høydeendingene er mindre enn 
estimert, vil forskjellene mellom GNSS-målte punkt og interpolerte LIDAR-data også 
være mindre. 

Tabell 6 
Sammenligning av høyder fra interpolerte LIDAR-data med høyder målt med GNSS i 2017. Høydene fra 
GNSS-målingene er korrigert for høydeendring i perioden 22.-31. august. 

På samme måte som for LIDAR-datasettene fra 2013 og 2007 er også datasettet fra 2017 
kontrollert mot fastpunkter i brefritt terreng. Resultatet fra sju kontrollmålinger viste 
høydeforskjell mellom interpolert LIDAR-måling og fastpunkt (Heightfix pt–HeightLIDAR) 
mellom +54 og −8 cm (tab. 7) med gjennomsnitt på +24 cm og standardavvik på 23 cm. 
Fastpunktene inngår i det nasjonale fastmerke-registeret og er oppgitt med en høyde-
nøyaktighet bedre enn ±15 cm. 

Denne kontrollen viser at fastpunktenes høyder stort sett er høyere enn interpolerte 
LIDAR-data. Det er viktig å være klar over at fastpunktenes oppgitte høyder refererer seg 
til toppen av en bolt. Boltene har gjerne en egenhøyde på ca. 5 cm. I tillegg kan ofte slike 
fastpunkter være lokalisert på toppen av små lokale fjellknauser. Tettheten av LIDAR-
målingene varierer, men gjennomsnittlig punkttetthet er ca. 1 punkt/m2. Det er dermed 
grunn til å anta at fastbolter og små lokale fjellknauser ikke blir med i LIDAR-datasettet. 
Under interpoleringen kan terrenget dermed bli litt lavere lokalt rundt slike fastpunkt. 
Dette kan forklare noe av høydeforskjellen mellom LIDAR-målingene og fastpunktene. 

Tabell 7 
Sammenligning av høyder fra interpolerte LIDAR-data i 2017 med høyder fra fastpunkt. 

Point No. East North HeightLIDAR Diff. (m)
22nd August Correction 31st August

71-17 349 780.76 6 656 305.54 1 616.52 -0.28 1 616.24 1 616.42 -0.18

55-17 352 803.30 6 652 610.87 1 516.84 -0.33 1 516.51 1 516.69 -0.18

60-17 349 750.55 6 653 282.48 1 519.28 -0.33 1 518.95 1 519.18 -0.23

41-17 347 435.60 6 652 163.47 1 397.14 -0.39 1 396.75 1 397.04 -0.29

40-17 349 631.40 6 651 273.51 1 360.69 -0.40 1 360.29 1 360.56 -0.28

45-16 351 465.83 6 651 504.37 1 420.64 -0.37 1 420.27 1 420.55 -0.28

35-14 351 440.35 6 649 961.16 1 332.63 -0.34 1 332.29 1 332.72 -0.43

30-11 348 982.02 6 649 117.79 1 212.17 -0.39 1 211.78 1 212.12 -0.34

15-14 351 782.78 6 647 464.26 1 075.27 -0.44 1 074.83 1 075.29 -0.46

10-16 347 388.49 6 646 940.77 924.90 -0.50 924.40 924.66 -0.26

31-16 346 241.60 6 651 067.47 1 193.70 -0.39 1 193.31 1 193.59 -0.28

21-16 345 869.56 6 650 740.90 1 147.34 -0.41 1 146.93 1 147.20 -0.27
11-16 345 667.56 6 650 002.26 1 041.89 -0.45 1 041.44 1 041.83 -0.39

HeightGNSS

Point No. East North Heightfix pt HeightLIDAR Diff. (m)
C35 T2 345 640.02 6 647 144.33 1 179.14 1 178.81 0.33

C35 T28 358 335.38 6 653 096.62 1 381.30 1 381.30 0.00

C35 T81 353 522.74 6 648 573.98 1 322.86 1 322.94 -0.08

C35 T60 347 483.39 6 649 513.60 1 333.38 1 332.93 0.45

C35 T281 344 146.06 6 651 377.48 1 388.89 1 388.79 0.10

C34 T126 345 518.12 6 657 391.75 1 325.92 1 325.61 0.31

C34 T58 357 159.84 6 657 533.11 1 295.68 1 295.14 0.54
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De to uavhengige kontrollene viser ikke signifikante feil i LIDAR-datasettet. Kontrollen 
mot GNSS-målte punkt på breflaten antyder at LIDAR-datasettet er ca. 30 cm for høyt, 
mens kontrollen mot fastpunkter i fjell indikerer at LIDAR-datasettet kan være ca. 25 cm 
for lavt. Med bakgrunn i de usikkerhetene som er nevnt er det valgt å se bort fra avviket i 
denne sammenheng. 

Sammenligning av DTM2007 og DTM2017 
DTM2007 og DTM2017 er begge basert på LIDAR-datasett og ansett som svært nøyaktig. 
Disse to terrengmodellene danner grunnlaget for beregning av geodetisk massebalanse 
som sammenlignes med glasiologisk massebalanse (kap. 5). Det er derfor foretatt en 
sammenligning av høydene for disse to terrengmodellene i bre- og snøfritt terreng (fig. 9). 
Teoretisk sett skal høydene i de to terrengmodellene være identiske i områder uten snø 
eller is. Under kartleggingen i 2017 ble det i tillegg til laserskanning også tatt flybilder og 
konstruert ortofoto. Ved hjelp av ortofotoet ble det funnet bre- og snøfrie områder som er 
velegnet til en slik sammenligning. Områder brattere enn 30 grader er ikke velegnet for 
en slik sammenligning, og ble derfor utelatt. Under kartleggingen i 2007 ble det ikke tatt 
flybilder. Det er derfor ikke mulig å verifisere om de utvalgte områdene er snøfrie for 
dette året. Sammenligningen er foretatt for tre ulike gridstørrelser; 2x2, 5x5 og 10x10 
meter. Resultatene av sammenligningen er oppsummert i tabell 8. 

Figur 9 
Sammenligning av gridpunkt i terrengmodellene fra 2007 og 2017 i bre- og snøfritt terreng rundt søndre 
deler av Søndre Folgefonna. Ortofotoet er fra 2017. 
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Tabell 8 
Oppsummering av sammenligningen av terrengmodellene fra 2007 og 2017 i bre- og snøfritt terreng. 
Avvikene er beregnet som DTM2007 minus DTM2017. 

Tallene i tabell 8 viser forholdsvis høye verdier for minimum og maksimum avvik i 
gridpunktene mellom DTM2007 og DTM2017. Middelverdien for avvikene er imidlertid 
små, og de ligger innenfor den oppgitte nøyaktigheten på laserpunktene (0,20 m). 
Årsaken til de høyeste avvikene kan være snøflekker, ulik vannstand i små vann, eller 
rasmateriale. Om avvikene kan skyldes feil i selve lasermålingene er ikke vurdert. 

 Bestemmelse av isskille 

Kartlegging av vannets dreneringsgrenser i breområder krever kjennskap til breenes 
bunntopografi. Bunntopografien kartlegges ved hjelp av radar som måler isens tykkelse. I 
1997 ble det foretatt radarmålinger på den sydligste delen av Svelgjabreen (Elvehøy, 
1997). Målingene omfattet bare en liten del av bretunga, og resultatene er derfor ikke 
tilstrekkelig for å kunne beregne breens dreneringsgrenser. En kartlegging av breenes 
isskille er derfor valgt i stedet. Isskillet bestemmes ut fra breenes overflate-topografi. I de 
fleste tilfeller er dreneringsgrensen og isskillet omtrent sammen-fallende. Selv om 
breflatens høyde kan variere over tid vil breens topografi, og dermed også isskillet, stort 
sett være uforandret. Isskillene som ble beregnet fra kartleggingen i 2007 (Kjøllmoen, 
2008) er derfor benyttet videre i rapporten. 

 

2.2 Resultater 
Brefeltene som ligger innenfor SKLs reguleringsområde er Møsevassbreen, Svelgjabreen 
og Blomstølskardsbreen. Med utgangspunkt i DTM og brekant for det aktuelle året, samt 
isskillene beregnet fra DTM2007, er areal- og høydefordeling beregnet for de tre brefeltene 
for årene 1959, 2007, 2013 og 2017. 

 Areal-høydefordeling 

Brefeltgrenser og areal-høydefordeling for Møsevassbreen, Svelgjabreen og Blomstøl-
skardsbreen for årene 1959, 2007, 2013 og 2017 er vist hhv. i figur 10 og tabell 9. 

Dreneringsgrensen som skiller to brefelt bestemmer hvor smeltevannet fra 
brefeltene havner. Dreneringsgrensen bestemmes av både breens overflate- og 
bunntopografi. 
Isskillet mellom de to samme brefeltene bestemmer isens dreneringsvei. 
Isskillet bestemmes kun av overflatetopografien. 

Gridstørrelse Antall gridpunkt Min.avvik Max.avvik Middel avvik Std.avvik
(m) (m) (m) (m) (m)

2 553776 -9,88 5,52 -0,14 0,35

5 89810 -6,75 4,54 -0,15 0,37

10 22266 -3,61 4,21 -0,15 0,39



 

 23 

Figur 10 
Brekant og feltavgrensning for Møsevassbreen, Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen i 1959, 2007, 
2013 og 2017. Skillet mellom brefeltene er beregnet fra overflatehøyden i 2007. 
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Tabell 9 
Areal-høydefordeling for brefeltene Møsevassbreen, Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen for årene 
1959, 2007, 2013 og 2017. 

Høyde Areal 1959 Høyde Areal 2007 Høyde Areal 2013 Høyde Areal 2017
(moh.) (km2) (moh.) (km2) (moh.) (km2) (moh.) (km2)

1600-1618 0,67 1600-1619 0,60 1600-1615 0,46 1600-1617 0,53

1550-1600 1,53 1550-1600 1,54 1550-1600 1,60 1550-1600 1,57

1500-1550 1,51 1500-1550 1,42 1500-1550 1,39 1500-1550 1,41

1450-1500 1,76 1450-1500 1,62 1450-1500 1,61 1450-1500 1,61

1400-1450 2,30 1400-1450 1,96 1400-1450 1,79 1400-1450 1,83

1350-1400 2,00 1350-1400 2,20 1350-1400 2,30 1350-1400 2,25

1300-1350 2,48 1300-1350 2,15 1300-1350 2,09 1300-1350 2,06

1250-1300 1,28 1250-1300 1,49 1250-1300 1,59 1250-1300 1,57

1200-1250 0,97 1200-1250 0,80 1200-1250 0,80 1200-1250 0,80

1150-1200 0,92 1150-1200 0,65 1150-1200 0,63 1150-1200 0,63

1100-1150 0,62 1100-1150 0,57 1100-1150 0,54 1100-1150 0,54

1050-1100 0,38 1050-1100 0,40 1050-1100 0,35 1050-1100 0,32

1000-1050 0,19 1000-1050 0,23 1000-1050 0,27 1000-1050 0,28

950-1000 0,24 950-1000 0,07 950-1000 0,07 950-1000 0,06

850-950 0,16 873-950 0,10 873-950 0,06 873-950 0,05

850-1618 17,02 873-1619 15,81 873-1615 15,57 873-1617 15,49

Areal-høydefordeling Møsevassbreen

Høyde Areal 1959 Høyde Areal 2007 Høyde Areal 2013 Høyde Areal 2017
(moh.) (km2) (moh.) (km2) (moh.) (km2) (moh.) (km2)

1600-1631 1,30 1600-1636 1,30 1600-1632 1,16 1600-1634 1,24

1550-1600 1,78 1550-1600 1,87 1550-1600 1,85 1550-1600 1,87

1500-1550 3,08 1500-1550 2,89 1500-1550 2,87 1500-1550 2,87

1450-1500 2,18 1450-1500 2,13 1450-1500 2,08 1450-1500 2,11

1400-1450 1,81 1400-1450 1,75 1400-1450 1,82 1400-1450 1,75

1350-1400 2,66 1350-1400 2,73 1350-1400 2,70 1350-1400 2,73

1300-1350 2,08 1300-1350 1,99 1300-1350 1,99 1300-1350 1,94

1250-1300 1,38 1250-1300 1,47 1250-1300 1,55 1250-1300 1,52

1200-1250 1,61 1200-1250 1,57 1200-1250 1,53 1200-1250 1,52

1150-1200 1,45 1150-1200 1,47 1150-1200 1,48 1150-1200 1,47

1100-1150 1,09 1100-1150 1,00 1100-1150 0,93 1100-1150 0,92

1050-1100 1,14 1050-1100 1,16 1050-1100 1,20 1050-1100 1,18

1000-1050 0,55 1000-1050 0,59 1000-1050 0,64 1000-1050 0,65

950-1000 0,33 950-1000 0,32 950-1000 0,34 950-1000 0,34

900-950 0,15 900-950 0,14 900-950 0,14 909-950 0,14

822-900 0,08 832-900 0,06 822-900 0,07 829-900 0,07

822-1631 22,66 832-1636 22,45 822-1632 22,35 829-1634 22,34

Areal-høydefordeling Svelgjabreen

Høyde Areal 1959 Høyde Areal 2007 Høyde Areal 2013 Høyde Areal 2017
(moh.) (km2) (moh.) (km2) (moh.) (km2) (moh.) (km2)

1600-1631 1,27 1600-1636 1,35 1600-1632 1,18 1600-1634 1,27

1550-1600 6,60 1550-1600 6,49 1550-1600 6,36 1550-1600 6,47

1500-1550 4,01 1500-1550 4,04 1500-1550 4,14 1500-1550 4,08

1450-1500 2,22 1450-1500 2,11 1450-1500 2,20 1450-1500 2,12

1400-1450 1,63 1400-1450 1,56 1400-1450 1,57 1400-1450 1,55

1350-1400 1,96 1350-1400 1,92 1350-1400 1,77 1350-1400 1,79

1300-1350 1,51 1300-1350 1,37 1300-1350 1,47 1300-1350 1,41

1250-1300 0,83 1250-1300 0,81 1250-1300 0,79 1250-1300 0,81

1200-1250 1,47 1200-1250 1,31 1200-1250 1,29 1200-1250 1,26

1150-1200 1,17 1150-1200 1,02 1150-1200 1,01 1150-1200 1,00

1100-1150 0,50 1100-1150 0,45 1100-1150 0,45 1100-1150 0,46

1033-1100 0,37 1013-1100 0,33 1013-1100 0,31 1011-1100 0,32

1033-1631 23,54 1013-1636 22,77 1012-1632 22,54 1011-1634 22,54

Areal-høydefordeling Blomstølskardsbreen
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Arealet til Møsevassbreen har minket i alle tre periodene 1959-2007, 2007-13 og 2013-
17. I hele perioden 1959-2017 har arealet minket fra 17,02 til 15,49 km2, dvs. en 
krymping på 1,53 km2 (0,026 km2/år). Gjennomsnittlig årlig krymping var størst i 
perioden 2007-2013 med 0,041 km2/år. 

Arealet til Svelgjabreen har også minket i alle tre delperiodene, dog svært lite i den siste 
perioden. I hele perioden 1959-2017 har arealet minket fra 22,66til 22,34 km2, dvs. en 
krymping på 0,32 km2 (0,006 km2/år). Gjennomsnittlig årlig krymping var størst i 
perioden 2007-2013 med 0,018 km2/år. 

I likhet med de to andre brefeltene har arealet til Blomstølskardsbreen også minket i de 
tre delperiodene, dog helt ubetydelig i den siste perioden. I hele perioden 1959-2017 har 
arealet minket fra 23,54 til 22,54 km2, dvs. en krymping på 1,00 km2 (0,017 km2/år). 
Gjennomsnittlig årlig krymping var størst i perioden 2007-2013 med 0,037 km2/år. 
Arealminkingen av Blomstølskardsbreen utgjøres stort sett av den østligste, navnløse 
bretunga (fig. 10). 

Totalt har de tre brefeltene minket fra 63,2 km2 i 1959 til 60,4 km2 i 2017. En tilsvarende 
analyse for andre brefelt viste at brearealet har minket vesentlig mer lenger nord på 
Folgefonna (Kjøllmoen, 2014a). 
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3 Volumendringer og geodetisk 
massebalanse 
Volumendringer og geodetisk massebalanse er tidligere beregnet og rapportert for 
perioden 1959-2007 (Kjøllmoen, 2008). 

3.1 Datagrunnlag og metode 

DTM og brefeltavgrensning 

Volumendringer og geodetisk massebalanse er beregnet på grunnlag av DTM og 
brefeltenes avgrensning. DTM med rutestørrelse 10 x 10 meter er generert for hvert år. 
Endringer av overflatehøyden i en gitt periode er beregnet ved å subtrahere DTMårII fra 
DTMårI. Resultatet er et rutenett med høydeendringer. Størrelsen av brefeltene er ulike for 
de fire årene 1959, 2007, 2013 og 2017. Ettersom isskillet fra 2007 brukes for alle fire 
årene, skyldes arealendringene utelukkende endringer av brekanten. Brefeltenes størrelser 
er vist i kapittel 2.2. Ved beregning av volumendringer og geodetisk massebalanse 
kombineres brekanten for begge årene i beregningsperioden. Brefeltet for perioden 1959-
2007 vil da omslutte brekanten for begge årene. Alle områder som er definert som fjell i 
begge årene og som ligger innenfor brekanten, er maskert ut. På samme måte defineres 
brefeltene for de andre periodene 2007-2013, 2013-2017 og 2007-2017. 

Kartanalyser og beregninger av volumendringer er foretatt med programmet Surfer. I 
tillegg er perioden 2007-17 også beregnet med programmet ArcGIS. 

Tetthet 

For å konvertere fra volumendring til geodetisk massebalanse er det nødvendig å 
bestemme tettheten til den snø-, firn- og ismassen som er endret i perioden. Dersom man 
antar at tetthetsprofilet er nærmest uendret mellom to kartlegginger kan man bruke 
tettheten til is, 917 kg m-3 (Paterson, 1994) i konverteringen. Huss (2013) viste at en 
faktor på 850 ±60 kg m−3 var passende for å konvertere volumendring til masseendring 
for mange forhold. Denne faktoren ble også brukt for andre norske breer i Andreassen 
mfl. (2016). Det er her valgt å bruke den samme faktoren, 850 ±60 kg m−3. 

Korreksjon for høydefeil i DTM 

Kvalitetskontrollen i kapittel 2.1.5 viser at DTM’en fra 1959 er 1,1 m for høy. Ved 
beregning av geodetisk massebalanse er denne høydefeilen korrigert for ved å 
multiplisere høydefeilen med midlere tetthet: 
DTMkorr. = høydefeilår * middeltetthet (tab. 11). 

Volumendring er i denne sammenheng definert som endring av snø-, firn- og 
isvolum mellom to kartleggingsdatoer. 
Geodetisk massebalanse er volumendring omregnet til vannekvivalent, 
korrigert for smelting som forekom etter kartleggingsdatoen, nysnø på 
kartleggingstidspunktet og eventuelle justeringer av terrengmodellene. 
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 Korreksjon for ulike datoer 

Datoen for kartleggingen sammenfaller sjelden med datoen for de avsluttende minimums-
målingene på høsten (massebalanseårets slutt). Ved beregning av geodetisk massebalanse 
er det nødvendig å foreta en korrigering for eventuell smelting i perioden mellom kart-
legging og minimumsmåling, og for eventuell nysnø som har kommet før kartleggings-
tidspunktet. For de tre brefeltene på Søndre Folgefonna er det korrigert for smelting etter 
kartleggingstidspunktet for årene 1959, 2007 og 2017. Smeltingen er korrigert ved hjelp 
av temperaturdata fra den meteorologiske målestasjonen Sauda (46610). Denne stasjonen 
ble valgt fordi det er nærmeste stasjon med data så langt tilbake som 1959. Data ble lastet 
ned fra yr.no. Korreksjoner for 2017 ble beregnet først ettersom det finnes massebalanse-
data fra alle tre brefeltene for dette året. Trenden fra 2017 er så brukt ved beregning av 
korreksjoner for årene 2007 og 1959. Ettersom det ikke ble målt massebalanse i 1959 er 
dato for avsluttet smelting satt til 30. september for dette året. For 2013 er tidsforskjellen 
mellom kartlegging og minimumsmåling bare fire dager og eventuell smelting er omtrent 
lik null. Det var imidlertid kommet noe nysnø i dagene før kartleggingen. Denne nysnøen 
er det korrigert for. Datoer for minimumsmåling og kartlegging, og de samsvarende 
korreksjoner er vist i tabell 10. 

Tabell 10 
Dato for kartlegging og minimumsmåling, samt korreksjoner for de enkelte brefeltene for årene 1959, 
2007, 2013 og 2017. 

*Ingen målinger. Smelting estimert til og med 30. september. 

3.2 Resultater 
Høydeendringer og geodetisk massebalanse er beregnet for de samme brefeltene som er 
beskrevet i kapittel 2.2. 

 1959-2007 

Analysen viser minking av istykkelsen i perioden fra 10. august 1959 til 23. august 2007 
for alle tre brefeltene som ligger innenfor SKLs reguleringsområde (fig. 11). 

Analysen viser først og fremst store forskjeller mellom de vestlige og de østlige bre-
feltene (fig. 11). På vestsiden har istykkelsen stort sett minket, mens det i øst også er 
områder der istykkelsen enten har økt eller er uendret. Gjennomsnittlig minking av 
istykkelsen for perioden 1959-2007 er −18,1 m (Møsevassbreen), −3,7 m (Svelgjabreen) 
og −1,5 m (Blomstølskardsbreen). 

År
Kartlegging Min. måling Kategori Møsevass. Svelgja. Blomstøl.

1959 10. august * smelting -0,84 -0,80 -0,78

2007 23. august 28. september smelting -0,24 -0,25 -0,17

2013 20. september 24. september nysnø -0,03 -0,03 -0,10

2017 31. august 9. oktober smelting -0,62 -0,56 -0,61

Dato Korreksjon (m v.ekv.)
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Figur 11 
Endringer av istykkelse fra 10. august 1959 til 23. august 2007 på den sørlige delen av Søndre 
Folgefonna. Røde farger viser områder med signifikant minking av istykkelsen, mens blå farger betyr 
økning av istykkelsen. 

Geodetisk massebalanse 1959-2007 blir negativ for Møsevassbreen (−14,5 m v.ekv.) og 
Svelgjabreen (−1,6 m v.ekv.), mens resultatet for Blomstølskardsbreen viser et ubetydelig 
overskudd (+0,2 m v.ekv.). Gjennomsnittlig årlig balanse for brefeltene i perioden 1959-
2007 blir da hhv. −0,30 m, −0,03 m og +0,01 m v.ekv. 

Geodetisk massebalanse for hele brefeltet til SKL blir −4,3 m v.ekv., hvilket betyr en 
gjennomsnittlig årlig balanse på −0,09 m v.ekv. 

Resultatene er vist i tabell 11. 

 2007-2013 

Analysen viser minking av istykkelsen i perioden fra 23. august 2007 til 20. september 
2013 for alle tre brefeltene (fig. 12). Minkingen er forholdsvis lik over hele området og 
den gjennomsnittlige reduksjonen av istykkelsen for perioden 2007-2013 er −5,6 m 
(Møsevassbreen), −4,2 m (Svelgjabreen) og −3,6 m (Blomstølskardsbreen). 
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Figur 12 
Endringer av istykkelse fra 23. august 2007 til 20. september 2013 på den sørlige delen av Søndre 
Folgefonna. Røde farger viser områder med signifikant minking av istykkelsen, mens blå farger betyr 
økning av istykkelsen. 

Geodetisk massebalanse 2007-2013 blir negativ for alle tre brefeltene med −4,6 m v.ekv. 
for Møsevassbreen, −3,4 m v.ekv. for Svelgjabreen og −3,0 m v.ekv. for Blomstøl-
skardsbreen. Gjennomsnittlig årlig balanse for perioden blir hhv. −0,76 m, −0,57 m og 
−0,51 m v.ekv. 

Geodetisk massebalanse for hele brefeltet blir −3,6 m v.ekv., hvilket betyr en gjennom-
snittlig årlig balanse på −0,60 m v.ekv. 

Resultatene er vist i tabell 11. 

2013-2017 

Analysen viser økning av istykkelsen i perioden fra 20. september 2013 til 31. august 
2017 for alle tre brefeltene (fig. 13). Økningen er størst på Blomstølskardsbreen og 
Svelgjabreen. Den gjennomsnittlige økningen av istykkelsen for perioden 2013-2017 er 
+0,2 m (Møsevassbreen), +1,3 m (Svelgjabreen) og +1,5 m (Blomstølskardsbreen). 
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Figur 13 
Endringer av istykkelse på Søndre Folgefonna fra 20. september 2013 til 31. august 2017. Istykkelsen 
økte over mesteparten av breen. 

Geodetisk massebalanse 2013-2017 blir positiv for Blomstølskardsbreen (+0,8 m v.ekv.) 
og Svelgjabreen (+0,6 m v.ekv.), mens resultatet for Møsevassbreen viser et lite under-
skudd (−0,4 m v.ekv.). Gjennomsnittlig årlig balanse for perioden blir da hhv. +0,20 m, 
+0,15 m og −0,11 m v.ekv. 

Geodetisk massebalanse for hele brefeltet blir +0,4 m v.ekv., hvilket betyr en gjennom-
snittlig årlig balanse på +0,10 m v.ekv. 

Resultatene er vist i tabell 11. 

 2007-2017 

Den samme endringsanalysen er gjort for perioden 2007-2017 ettersom denne perioden 
ligger innenfor perioden det er målt glasiologisk massebalanse. Analysen viser minking 
av istykkelsen i perioden fra 23. august 2007 til 31. august 2017 for alle tre brefeltene 
(fig. 14). Minkingen er størst på Møsevassbreen og den gjennomsnittlige minkingen av 
istykkelsen er −5,4 m (Møsevassbreen), −2,9 m (Svelgjabreen) og −2,1 m (Blomstøl-
skardsbreen). 

Endringsanalysen for denne perioden er beregnet med to ulike programmer (Surfer og 
ArcGIS) med samme resultat. 
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Figur 14 
Endringer av istykkelse på Søndre Folgefonna fra 23. august 2007 til 31. august 2017. Istykkelsen 
minket over mesteparten av breen. 

Geodetisk massebalanse 2007-2017 blir negativ for alle tre brefeltene med −5,0 m v.ekv. 
for Møsevassbreen, −2,8 m v.ekv. for Svelgjabreen og −2,2 m v.ekv. for Blomstølskards-
breen. Gjennomsnittlig årlig balanse for perioden blir hhv. −0,50 m, −0,28 m og −0,22 m 
v.ekv.  

Geodetisk massebalanse for hele brefeltet blir −3,2 m v.ekv., hvilket betyr en gjennom-
snittlig årlig balanse på −0,32 m v.ekv. 

Resultatene er vist i tabell 11. 
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Den geodetiske massebalansen ble beregnet etter ligningen 

𝐺𝑒𝑜𝑑. 𝑚𝑏. =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 ∗

𝑇𝑒𝑡𝑡ℎ𝑒𝑡
1000

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 å𝑟𝐼 + 𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 å𝑟𝐼𝐼
2

− 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑘𝑜𝑟𝑟. å𝑟𝐼 + 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑘𝑜𝑟𝑟. å𝑟𝐼𝐼 − 𝐷𝑇𝑀 𝑘𝑜𝑟𝑟. å𝑟𝐼 + 𝐷𝑇𝑀 𝑘𝑜𝑟𝑟. å𝑟𝐼𝐼 

 

Tabell 11 
Volumendringer og geodetisk massebalanse for Møsevassbreen, Svelgjabreen og Blomstølskards-
breen, samt hele brefeltet samlet (SKL), i periodene 1959-2007, 2007-2013, 2013-2017 og 2007-2017. 

ArealårI er bredekket areal for det første året i perioden. 
ArealårII er bredekket areal for det andre året i perioden. 
Volum er volumendringen av is, firn og snø i den gitte perioden. 
Tetthet er den tettheten som er brukt for å konvertere fra is, firn og snø til vann. 
Dato korr. er korreksjon som følge av ulike datoer for kartlegging og minimumsmåling for hvert år i perioden. 
DTM korr. er korreksjon pga. høydefeil i terrengmodell. 
Geod. mb. akkumulert/årlig er hhv. den totale balansen for perioden og den midlere årlige balansen i perioden. 

  

Periode ArealårI ArealårII Volum Tetthet

Brefelt (km2) (km2) (mill. m3) (kg m-3) årI årII årI årII akkumulert årlig

1959-2007

Møsevassbreen 17,02 15,81 -310 850 -0,84 -0,24 -0,94 0,00 -14,50 -0,302

Svelgjabreen 22,66 22,45 -83 850 -0,80 -0,25 -0,94 0,00 -1,65 -0,034

Blomstølskardsbreen 23,54 22,77 -36 850 -0,78 -0,17 -0,94 0,00 0,23 0,005

SKL 63,22 61,03 -428 850 -0,80 -0,22 -0,94 0,00 -4,34 -0,090

2007-2013
Møsevassbreen 15,81 15,57 -88 850 -0,24 -0,03 0,00 0,00 -4,58 -0,763

Svelgjabreen 22,45 22,35 -95 850 -0,25 -0,03 0,00 0,00 -3,40 -0,566

Blomstølskardsbreen 22,77 22,54 -83 850 -0,17 -0,10 0,00 0,00 -3,04 -0,507

SKL 61,03 60,46 -266 850 -0,22 -0,06 0,00 0,00 -3,57 -0,595

2013-2017

Møsevassbreen 15,57 15,49 3 850 -0,03 -0,62 0,00 0,00 -0,43 -0,107

Svelgjabreen 22,35 22,34 29 850 -0,03 -0,56 0,00 0,00 0,59 0,148

Blomstølskardsbreen 22,54 22,54 35 850 -0,10 -0,61 0,00 0,00 0,81 0,203

SKL 60,46 60,37 67 850 -0,06 -0,59 0,00 0,00 0,41 0,103

2007-2017

Møsevassbreen 15,81 15,49 -85 850 -0,24 -0,62 0,00 0,00 -5,02 -0,502

Svelgjabreen 22,45 22,34 -66 850 -0,25 -0,56 0,00 0,00 -2,80 -0,280

Blomstølskardsbreen 22,77 22,54 -48 850 -0,17 -0,61 0,00 0,00 -2,23 -0,223

SKL 61,03 60,37 -199 850 -0,22 -0,59 0,00 0,00 -3,16 -0,316

DTM korr. (m v.ekv.)Dato korr. (m v.ekv.) Geod. mb. (m v.ekv.)
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4 Glasiologisk massebalanse 2007-2017 
Årlige massebalansemålinger på Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen (fig. 15) ble satt i 
gang våren 2007. Høsten 2016 ble det også satt ut staker på Møsevassbreen (fig. 15) og 
massebalansen ble målt på alle tre brefeltene i 2017. Målingene ble avsluttet høsten 2017. 

Figur 15 
Massebalansen er målt på Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen (til høyre) i perioden 2007-2017. Det 
siste året ble målingene utvidet til også å omfatte Møsevassbreen (til venstre). Bildene er tatt fra lufta 
den 6. oktober 2016. Foto: Bjarne Kjøllmoen. 

Ifølge kartleggingen fra høsten 2017 er arealet til Svelgjabreen 22,3 km2, og den dekker 
et høydeintervall mellom 829 og 1634 moh. Blomstølskardsbreen har omtrent like stort 
areal med 22,5 km2, og den strekker seg fra 1011 til 1634 moh. Møsevassbreen er noe 
mindre med 15,5 km2, og med et høydeintervall mellom 873 og 1617 moh. Areal-
høydefordelingen for de tre brefeltene er noe ulike. Det er spesielt Blomstølskardsbreen 
som skiller seg ut fra de to andre brefeltene med et stort areal (10,5 km2) mellom 1500 og 
1600 moh. Tilsvarende areal i samme høydeintervall er 4,7 km2 for Svelgjabreen og 
3,0 km2 for Møsevassbreen. Figur 16 viser areal-høydefordelingen for de tre brefeltene. 
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Figur 16 
Areal-høydefordelingen til Møsevassbreen, Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen i 2017. Blomstøl-
skardsbreen skiller seg ut fra de to andre brefeltene med et stort areal mellom 1500 og 1600 moh. 

4.1 Datagrunnlag og metode 
I hovedtrekk er feltmålinger og beregninger gjort i henhold til Østrem og Brugman 
(1991), og i henhold til NVEs retningslinjer for massebalansemålinger i Norge. Resultater 
og måleprogram for hvert år er publisert i NVEs rapportserie «Glaciological 
investigations in Norway», f.eks. i Kjøllmoen mfl. (2017b). 

Måleprogram og datainnsamling 

Måling av massebalansen er basert på årlige målinger av snømengder i april/mai (vinter-
balansen) og av smelting av snø, is og firn i september/oktober (sommerbalansen). Diffe-
ransen mellom disse to parametrene gir årlig balanse. Snødypet er målt i 26-58 punkt på 
Svelgjabreen og 31-58 punkt på Blomstølskardsbreen. I det eneste året med målinger på 
Møsevassbreen ble snødypet målt i 47 punkt. I de to første årene, 2007 og 2008, ble snø-
dypet målt i punkt langs rette profillinjer (fig. 17). Fra og med 2009 ble profillinjene 
erstattet med målepunkt i et rutenettsystem. I 2009 ble det målt i et rutenett 1000 x 750 m 
(øst x nord) (fig. 17), og fra 2010 i et rutenett på 750 x 750 m. I 2015 og 2017 ble rute-
nettet noe redusert (fig. 18). Stakenettet for beregning av sommerbalansen har bestått av 
4-8 staker på Svelgjabreen og 5-11 staker på Blomstølskardsbreen. På Møsevassbreen ble 
det målt på seks staker i 2017. Tettheten på snøen er målt i ett punkt, som oftest i posisjon 
55 på Blomstølskardsbreen. 

Lokalisering av målepunkt for snødyp, tetthet og smelting er eksempelvis vist for 2008 og 
2009 i figur 17. Målenettet for 2008 er representativt for de to første årene med målinger 
(2007 og 2008), mens målenettet for 2009 er representativt for perioden 2009-2016. 
Målenettet for 2017, som også inkluderte Møsevassbreen, er vist i figur 18. Et sammen-
drag av målingene for hele perioden 2007-17 er vist i tabell 12. 
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Figur 17 
Målenettet for 2008 (venstre) og 2009 (høyre). Målenettet for 2008 er typisk for de to første årene (2007 
og 2008) da sonderingene ble gjort langs profillinjer. Målenettet for 2009 er representativt for perioden 
2009-2016 da sonderingene ble gjort i et rutenett. 

Figur 18 
Målenettet for 2017, som også inkluderte Møsevassbreen. 
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Tabell 12 
Et sammendrag av årlige massebalansemålinger på Blomstølskardsbreen, Svelgjabreen og 
Møsevassbreen i perioden 2007-2017.  

Dato (vår, høst) er dato for snømålinger på våren og minimumsmålinger på høsten. 
Staker (bv, bs ba) er antall staker det ble målt hhv. vinter-, sommer- og årlig balanse på. 
Tetthetsprøve (pos., dyp, ρ) er stakeposisjon for prøven, prøvens dyp og midlere tetthet av prøven. 
Snødypmålinger (ant.,   , min., maks.) er antall målinger av snødyp og hhv. midlere, minimum og maksimum 
målt snødyp. 
Datakvalitet er et subjektivt mål på hvor pålitelig datasettet er for hvert år. 

Som tabell 12 viser ble snømålingene gjort i slutten av april eller i løpet av mai. Tidligste 
dato for snømålingene var den 21. april 2008, mens de seneste målingene ble gjort den 
29. mai 2013. Snødypet ble i hovedsak bestemt med sonderinger, og ble vanligvis 
kontrollert mot stakemålinger og kjerneprøver. Stakene ble ettersett og forlenget gjennom 
vinteren av personell fra SKL. Enkelte år forsvant flere av stakene pga. store snømengder 
eller nedbøyning, og i 2012 forsvant samtlige staker på Svelgjabreen og Blomstølskards-
breen. I akkumulasjonsområdet ble det vanligvis satt ut erstatningsstaker i alle posisjoner 
der stakene var forsvunnet gjennom vinteren (fig. 19). I slike tilfeller kunne ikke 
sonderingene kontrolleres mot stakemålinger før de gamle stakene dukket opp utover 
sommeren og høsten. Snøens tetthet ble oftest (2011-2017) målt i posisjon 55 på 
Blomstølskardsbreen. Unntaket var de fire første årene da det ble målt i posisjon 65 på 
Blomstølskardsbreen (2007-2009) og posisjon 40 på Svelgjabreen (2010). Målingene ble 
gjort ved å grave sjakt ned til 1,5 eller 2,0 m dyp og bruke en 0,5 m lang tetthetssylinder 
(fig. 20). Videre nedover i snøpakka ble det brukt kjernebor for å ta opp sylindriske 
kjerner (fig. 20). 

 
 
 
 
 
 

𝒙 

År Data-
vår høst bv bs ba pos. dyp (m) ρ  (kg m −3 ) ant. (m) min. (m) maks. (m) kvalitet

2007 28. apr. 28. sep. 0 4 4 26 7,8 4,5 9,9 God

2008 21. apr. 23. sep. 4 5 5 28 6,9 4,2 8,7 God

2009 29. apr. 13. okt. 4 5 5 43 6,3 2,5 9,6 God

2010 4. mai. 28. sep. 4 5 5 40 4,39 432 49 3,8 1,6 5,0 God

2011 28. apr. 1. okt. 5 8 8 57 4,9 2,1 6,5 God

2012 3. mai 12. okt. 3 6 6 57 6,5 3,1 8,9 God

2013 29. mai 24. sep. 5 7 7 49 4,7 1,5 6,8 Middels

2014 24. apr. 14. okt. 1 6 7 51 6,6 4,0 8,9 Middels

2015 22. apr. 14. okt. 1 6 6 35 7,2 4,8 9,4 God

2016 28. apr. 6. okt. 3 6 6 41 6,5 3,2 9,9 Middels

2017 2. mai 9. okt. 4 6 6 43 6,5 3,4 8,0 God

2007 28. apr. 28. sep. 0 5 5 65 7,21 510 38 8,0 5,0 9,7 God

2008 21. apr. 23. sep. 4 5 5 65 7,65 470 51 7,5 6,0 8,8 God

2009 29. apr. 13. okt. 3 7 7 65 7,18 512 44 6,8 4,4 8,7 God

2010 4. mai 28. sep. 5 6 6 56 4,2 2,0 5,3 God

2011 28. apr. 1. okt. 8 11 12 55 5,50 511 55 4,9 1,8 5,9 God

2012 3. mai 12. okt. 3 6 6 55 1,50 407 55 6,7 3,1 9,0 God

2013 29. mai 24. sep. 5 6 7 55 4,42 552 46 5,4 2,1 7,2 Middels

2014 24. apr. 14. okt. 0 5 5 55 5,99 490 46 7,0 4,4 8,5 Middels

2015 22. apr. 14. okt. 1 6 6 55 8,20 459 30 7,4 3,0 9,1 God

2016 28. apr. 6. okt. 4 6 6 55 6,00 446 34 7,1 4,1 9,1 Middels

2017 2. mai 9. okt. 3 6 6 55 6,08 467 36 6,3 2,8 7,5 God

2017 2. mai 9. okt. 5 6 6 42 6,5 3,5 7,9 God

Tetthetsprøve Snødypmålinger

Svelgjabreen

Blomstølskardsbreen

Møsevassbreen

Staker (antall)Dato
𝑥



 

 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 19 
Ved utsetting av 
erstatningsstaker om 
våren ble det brukt 
dampbor (venstre) for å 
smelte hull til stake-
strenger som ble satt 
sammen av flere to-
metersledd (høyre). 
Stakestrengen på bildet 
er 8 m lang. 
Foto: Hallgeir Elvehøy. 

Figur 20 
Måling av snøens tetthet ble gjort i to trinn. Fra overflaten og ned til 1,5 eller 2,0 m dyp ble det gravd ut 
sjakt og brukt sylinder (venstre). Fra sjaktens bunn ble det brukt kjernebor (midten) for å ta opp kjerner 
(høyre) som ble målt og veid. Foto: Ragnar Ekker. 

I august ble stakene ettersett og vedlikeholdt ved å bore om eller fjerne overflødige 
staker. 

Minimumsmålingene ble gjort i slutten av september eller i løpet av oktober (tab. 12). 
Tidligste dato for minimumsmåling var den 23. september 2008, mens den seneste 
målingen ble gjort den 14. oktober 2014 og 2015. Ved minimumsmålingene ble stakene 
klargjort for vinteren ved å forlenge dem til passende lengde, dvs. ca. 4 meter. 

Stakene ble posisjonsbestemt med GNSS i 2007, 2012, 2013, 2014, 2015 og 2017. 

 Beregninger 

Massebalansen er beregnet etter den stratigrafiske metoden, som beskriver balansen 
mellom to suksessive sommeroverflater (overflatens minimum) slik det er beskrevet i 
Østrem og Brugman (1991). Vinter- og sommerbalansen er beregnet ved å plotte 
punktmålinger (vannekvivalenter) i et diagram. Basert på middelverdier for hver 50. 
høydemeter og en visuell tolkning er kurver for vinter- og sommerbalanse trukket. Areal-
høydefordeling og høyder på punktmålinger i tabellene fra årsrapportene var opprinnelig 
basert på til enhver tid tilgjengelig DTM. I ettertid er dette korrigert som beskrevet i 
kapittel 4.1.4. 
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Kvalitet og feilkilder 

Nøyaktigheten på massebalansemålingene er avhengig av flere faktor. Nøyaktigheten av 
vinterbalansen er hovedsakelig påvirket av nøyaktigheten på punktmålingene 
(sonderinger, kjerneprøver, stakemålinger og tetthetsmålinger) og hvor representative 
målingene er. Variasjon av snødyp er også viktig. Representativitet og nøyaktighet av 
målingene er avhengig av antall målinger og påliteligheten av hver måling. Generelt blir 
nøyaktigheten bedre med minkende snødyp, og økende antall målepunkt. 

Nøyaktigheten av sommerbalansen er avhengig av antall målestaker samt stakenes 
høydefordeling, representativitet og forfatning. Typiske feilkilder er staker som synker, 
blir skjeve eller smelter ut. Estimering av tettheten til gjenværende snø og av avsmeltet 
gammel firn vil også påvirke nøyaktigheten. 

Nøyaktigheten av årlig balanse er avhengig av alle faktorene som er nevnt ovenfor. 

Slik massebalansen er målt og beregnet er det vanskelig å kvantifisere nøyaktigheten på 
de enkelte faktorene. Bestemmelse av nøyaktigheten er derfor basert på subjektive 
estimater. Det er likevel grunn til å anta at det er størst usikkerhet knyttet til måling og 
beregning av vinterbalansen. 

Re-beregning av måleseriene 

Metodikken som er brukt for å beregne massebalansen er i prinsippet lik for hele perioden 
2007-2017. For årene 2007-13 ble massebalansen beregnet og rapportert basert på DTM 
og isskillet fra 2007 (Kjøllmoen, 2008). En ny DTM ble konstruert fra kartleggingen i 
2013, og for perioden 2014-17 ble massebalansen beregnet og rapportert på grunnlag av 
DTM2013 (Kjøllmoen, 2014b). Isskillene fra 2007 og 2013 var omtrent identiske, slik at 
isskillet fra 2007 ble beholdt. 

Den tredje og seneste kartleggingen ble gjort høsten 2017. I perioden 2007-2017 har det 
ikke skjedd store geometriske endringer av de tre brefeltene. Svelgjabreen krympet fra 
22,45 km2 i 2007 til 22,34 km2 i 2017 (−0,11 km2), mens Blomstølskardsbreen krympet 
fra 22,77 km2 til 22,54 km2 (−0,23 km2) i samme tidsrom. Selv om de geometriske 
endringene av brefeltene har vært forholdsvis små, er det valgt å foreta en re-beregning av 
massebalanseserien basert på den mest tidsriktige DTM’en (fig. 21). Det betyr at 
beregningene for perioden 2007-10 skal baseres på DTM2007, perioden 2011-15 på 
DTM2013, og årene 2016-17 på DTM2017. En re-beregning av måleserien vil dermed 
omfatte årene 2011-13 og 2016-17. Dette er vist i figur 22. 
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Figur 21 
Øverste figuren viser kartgrunnlaget som er brukt i den tidligere rapporterte massebalanseserien. Den 
nederste figuren viser kartgrunnlaget som er brukt i den re-beregnede serien. 

4.2 Resultater 

 Originale måleserier 

Med den originale måleserien menes i denne sammenheng de resultatene som er 
rapportert til SKL i de årlige rapportene (Kjøllmoen, 2017c). Massebalansen for perioden 
2007-2017 er beregnet til et akkumulert overskudd på 1,58 m vannekvivalenter på 
Svelgjabreen og 6,20 m v.ekv. på Blomstølskardsbreen. I løpet av 11 års målinger er det 
målt signifikant underskudd bare to ganger på Blomstølskardsbreen, i 2010 og 2011. På 
Svelgjabreen ble det i tillegg målt signifikant underskudd i 2013 og 2014. Gjennom-
snittlig vinter- (Bv), sommer- (Bs) og årlig balanse (Ba) for 2007-17 er 3,08 (Bv), −2,94 
(Bs) og +0,14 (Ba) m v.ekv. for Svelgjabreen og 3,21 (Bv), −2,65 (Bs) og +0,56 (Ba) m 
v.ekv. for Blomstølskardsbreen. De originale måleseriene er vist i tabell 13. 

 Re-beregnet måleserie 

Måleseriene for perioden 2007-17 er re-beregnet ved å bruke den mest tidsriktige 
DTM’en (tab. 13 og fig. 21). De årlige tabellene som viser høydefordelt massebalanse er 
endret slik at areal-høydefordelingen samsvarer med gjeldende DTM. Re-beregnede 
massebalanseserier for måleperioden 2007-2017 er vist i tabell 13 og figur 22. 

2016 2017

2007 2013

Massebalanse år

Kartgrunnlag for beregning av original massebalanseserie

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2013 2014 2015 2016 2017

Massebalanse år

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kartgrunnlag for re-beregning av massebalanseserie

2007 2013 2017
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Tabell 13 
Originale og re-beregnede massebalanseserier for Blomstølskardsbreen (øverst) og Svelgjabreen 
(midten) for perioden 2007-2017, samt Møsevassbreen 2017 (nederst). Endringene omfatter bruk av en 
mer gyldig DTM for årene 2011, 2012, 2013, 2016 og 2017. 

Den re-beregnede massebalansen for perioden 2007-2017 viser et akkumulert overskudd 
på 1,53 m vannekvivalenter på Svelgjabreen og 6,20 m v.ekv. på Blomstølskardsbreen. 
Gjennomsnittlig vinter- (Bv), sommer- (Bs) og årlig balanse (Ba) for 2007-17 er 3,08 (Bv), 
−2,94 (Bs) og +0,14 (Ba) m v.ekv. for Svelgjabreen og 3,21 (Bv), −2,65 (Bs) og +0,56 (Ba) 
m v.ekv. for Blomstølskardsbreen. De re-beregnede måleseriene er vist i tabell 13. 

Svelgjabreen original måleserie Svelgjabreen re-beregnet måleserie
År Bw Bs Ba ∑Ba ELA AAR DTM Areal Bw Bs Ba ∑Ba ELA AAR DTM Areal

2007 3,89 -2,54 1,35 1,35 1205 78 2007 22,45 3,89 -2,54 1,35 1,35 1205 78 2007 22,45
2008 3,38 -2,65 0,72 2,07 1235 74 2007 22,45 3,38 -2,65 0,72 2,07 1235 74 2007 22,45
2009 3,33 -2,97 0,36 2,43 1310 64 2007 22,45 3,33 -2,97 0,36 2,43 1310 64 2007 22,45
2010 1,65 -3,29 -1,64 0,78 >1636 0 2007 22,45 1,65 -3,29 -1,64 0,78 >1636 0 2007 22,45
2011 2,59 -3,83 -1,24 -0,46 1535 18 2007 22,45 2,58 -3,84 -1,26 -0,48 1525 20 2013 22,35
2012 3,39 -2,07 1,31 0,85 1185 81 2007 22,45 3,38 -2,08 1,29 0,82 1190 80 2013 22,35
2013 2,59 -3,30 -0,71 0,14 1485 30 2007 22,45 2,59 -3,31 -0,73 0,09 1485 29 2013 22,35
2014 3,30 -3,76 -0,46 -0,31 1460 34 2013 22,35 3,30 -3,76 -0,46 -0,37 1460 34 2013 22,35
2015 3,46 -1,63 1,84 1,52 1140 86 2013 22,35 3,46 -1,63 1,84 1,47 1140 86 2013 22,35
2016 3,33 -3,33 -0,01 1,52 1325 60 2013 22,35 3,33 -3,33 0,00 1,47 1325 61 2017 22,34
2017 2,97 -2,91 0,06 1,58 1325 60 2013 22,35 2,97 -2,90 0,06 1,53 1325 61 2017 22,34

Blomstølskardsbreen original måleserie Blomstølskardsbreen re-beregnet måleserie
År Bw Bs Ba ∑Ba ELA AAR DTM Areal Bw Bs Ba ∑Ba ELA AAR DTM Areal

2007 4,17 -2,30 1,88 1,88 1230 89 2007 22,77 4,17 -2,30 1,88 1,88 1230 89 2007 22,77
2008 3,44 -2,14 1,30 3,18 1265 85 2007 22,77 3,44 -2,14 1,30 3,18 1265 85 2007 22,77
2009 3,59 -2,52 1,07 4,24 1290 84 2007 22,77 3,59 -2,52 1,07 4,24 1290 84 2007 22,77
2010 1,85 -3,07 -1,23 3,02 >1636 0 2007 22,77 1,85 -3,07 -1,23 3,02 >1636 0 2007 22,77
2011 2,52 -3,49 -0,97 2,05 1600 6 2007 22,77 2,52 -3,50 -0,97 2,04 1600 5 2013 22,54
2012 3,51 -1,92 1,59 3,64 1255 86 2007 22,77 3,50 -1,92 1,58 3,63 1255 86 2013 22,54
2013 2,93 -3,17 -0,24 3,40 1470 58 2007 22,77 2,93 -3,17 -0,24 3,39 1470 58 2013 22,54
2014 3,46 -3,56 -0,10 3,30 1470 58 2013 22,54 3,46 -3,56 -0,10 3,29 1470 58 2013 22,54
2015 3,41 -1,42 1,99 5,29 1250 86 2013 22,54 3,41 -1,42 1,99 5,28 1250 86 2013 22,54
2016 3,43 -2,73 0,70 5,99 1320 81 2013 22,54 3,43 -2,73 0,71 5,98 1320 81 2017 22,54
2017 3,02 -2,81 0,21 6,20 1405 68 2013 22,54 3,02 -2,80 0,22 6,20 1405 68 2017 22,54

Møsevassbreen original måleserie Møsevassbreen re-beregnet måleserie
År Bw Bs Ba ∑Ba ELA AAR DTM Areal Bw Bs Ba ∑Ba ELA AAR DTM Areal

2017 3,13 -3,01 0,12 0,12 1335 63 2013 15,57 3,13 -3,00 0,14 0,14 1335 63 2017 15,49
Bw vinterbalanse
Bs sommerbalanse
Ba årlig balanse
∑Ba kumulativ årlig balanse

ELA likevektslinjens høyde over havet
AAR forholdet (i prosent) mellom arealet av akkumulasjonsområdet og arealet av hele brefeltet
DTM året for benyttet terrengmodell
Areal arealet til brefeltet
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Figur 22 
Originale og re-beregnede massebalanseserier for Svelgjabreen (øverst) og Blomstølskardsbreen 
(nederst) i perioden 2007-2017. Endringene i vinter- og sommerbalanse er så små at de knapt er synlige 
i figuren. 

Som tabell 13 og figur 22 viser utgjør re-beregningen av årene 2011-13 og 2016-17 liten 
forskjell i massebalansen. Verken vinter- eller sommerbalansen blir nevneverdig endret 
for noen av brefeltene. Den kumulative massebalansen for hele måleperioden 2007-17 ble 
endret med mindre enn 0,05 m v.ekv. for begge brefeltene. For enkeltårene var det ingen 
endring større enn 0,02 m v.ekv. 

 Kvalitet og feilkilder 

Generelle feilkilder ved massebalansemålinger er beskrevet i kapittel 4.1.3. Å bestemme 
den konkrete nøyaktigheten av målingene på Blomstølskardsbreen, Svelgjabreen og 
Møsevassbreen er vanskelig, om ikke umulig. Noen faktorer kan likevel nevnes. 

I løpet av årene 2007-17 er det stort sett målt snødyp mellom 2 og 10 m på de to bre-
feltene. Gjennomsnittet for de 11 årene er 5,9 m på Svelgjabreen og 6,3 m på Blomstøl-
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skardsbreen. Sonderingsforholdene har oftest vært gode med rimelig sikker påvisning av 
sommeroverflaten. Unntakene er årene 2013, 2014 og 2016. 

I 2013 var det til dels store uoverensstemmelser mellom sonderte snødyp, og snødyp målt 
på staker. Dette gjaldt først og fremst i akkumulasjonsområdene over 1400 m høyde. De 
fleste av de målte snødypene over 1350 moh. ble derfor gitt et tillegg mellom 0,25 og 
1,75 m (Kjøllmoen, 2013). 

I 2014 var det vanskelig å påvise SO i områdene over 1200 m høyde. En tydelig hard 
overflate kunne sjelden identifiseres som SO. Det var oftest bare en gradvis overgang til 
fastere snø og firn. Gjentatte sonderinger på samme sted ga ingen sikrere måling 
(Kjøllmoen, 2014b). 

I 2016 inneholdt snøpakka flere islag, og det var vanskelig å skille islagene fra SO. Det 
ble derfor notert flere snødyp på hvert målepunkt. Etter at alle punktmålingene var gjort 
ble det konkludert med at det øverste islaget måtte være SO, og at alle islagene under var 
fra tidligere år (Kjøllmoen, 2016a). 

Det har vært til dels store variasjoner i målte snødyp i samme år. Det kan greit forklares 
med den relativt store høydeforskjellen mellom de øverste og nederste målepunktene, 
drøyt 700 høydemeter på Svelgjabreen og ca. 550 høydemeter på Blomstølskardsbreen. 
Enkeltmålinger som har framstått som tydelige avvik fra de andre målingene er utelatt fra 
beregningene, men dette gjelder svært få målinger. Overgangen fra snødyp målt langs 
rette profillinjer til målinger i rutenett burde ikke påvirke resultatet vesentlig. Begge 
målesystemene ivaretok at det ble gjort målinger over hele brefeltet og at antall 
målepunkt var omtrent likt. 

Smeltingen har vært målt på 4-8 staker på Svelgjabreen og 5-12 staker på Blomstøl-
skardsbreen. På Møsevassbreen ble smeltingen målt på seks staker i 2017. Vanligvis er 
det god sammenheng mellom smelting og høyde over havet, dvs. minkende smelting med 
økende høyde. Denne sammenhengen finner vi igjen på alle tre brefeltene. Måle-
resultatene viser imidlertid større eller mindre avvik på enkelte staker i noen av årene. Det 
gjelder spesielt stake 45 på Blomstølskardsbreen som i fire av årene (2008-11) avviker 
betydelig fra de andre stakene. Staken viser konsekvent mindre smelting sammenlignet 
med de andre stakene (fig. 23). Stake 35 på Blomstølskardsbreen viser også betydelig 
avvik i to av årene, 2014 og 2016. Om avvikene er reelle, eller skyldes målefeil, er ikke 
verifisert. Enkeltstaker som viser store avvik fra de andre stakene er utelatt fra 
beregningene. 
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Figur 23 
Sommerbalansen målt på 
stake 45 på Blomstøl-
skardsbreen viste 
betydelige avvik fra de 
andre stakene i årene 2008-
11. Staker med så store 
avvik ses bort fra ved 
kurvetrekkingen. 

 
Tettheten til gjenværende snø på høsten er ikke målt. Det er imidlertid gjort mange 
tetthetsmålinger på andre breer i Norge over flere år. Tretti-ni målinger fra 11 breer i 
perioden 1962-2015 varierte fra 563 til 640 kg m−3 med middel på 599 kg m−3. Et estimat 
på tettheten til gjenværende snø på 600 kg m−3 er derfor antatt å være tilstrekkelig 
nøyaktig. I år med stor avsmelting kan flere år gammel firn smelte bort. Tettheten til 
denne firnen er vanskelig å estimere. I beregningene er det antatt en tetthetsøkning på 
0,05 kg m−3 per år. Det betyr at avsmeltet ett år gammel firn er gitt en tetthet på 650 kg 
m−3, to år gammel firn 700 kg m−3 osv. 

 Sammenligning av de enkelte brefeltene 

Den glasiologiske massebalansen viser forskjeller mellom de tre brefeltene 
Møsevassbreen, Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen. 

Sammenligning av Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen 2007-2017 

Middelkurver for perioden 2007-17 for brefeltene Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen 
er vist i figur 24. 

Årlig og kumulativ massebalanse for årene 2007-17 er vist i figur 25. 

En sammenligning av massebalansen mellom Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen er 
vist i figur 26. 

1 050

1 150

1 250

1 350

1 450

1 550

1 650

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0

h
ø

yd
e 

(m
o

h
.)

sommerbalanse (m v.ekv.)

Blomstølskardsbreen - stake 45 - avvik fra kurven

2008 staker 2009 staker 2010 staker 2011 staker

2008 kurve 2009 kurve 2010 kurve 2011 kurve

2008 

2009 

2010 

2011 



44 

Figur 24 
Middelkurver for vinter-, sommer- og årlig balanse for Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen for 
perioden 2007-17. Brefeltenes areal innenfor hver 50 m høydeintervall er vist i grønt. 

Figur 25 
Årlig og kumulativ massebalanse for Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen 2007-2017. 
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Figur 26 
Sammenhengen av vinter- (blått), sommer- (rødt) og årlig (svart) balanse for Svelgjabreen og 
Blomstølskardsbreen. De stiplede linjene viser lineære trendlinjer. 

Det er ofte god sammenheng mellom årlig balanse (Ba) og likevektslinjens høyde (ELA). 
For Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen er denne sammenhengen vist i figur 27. 

Som figur 27 viser er det god lineær sammenheng mellom Ba og ELA for både 
Blomstølskardsbreen og Svelgjabreen. Ut fra den lineære sammenhengen kan Ba 
estimeres ut fra ligningene: 

𝐵𝑎 𝐵𝑙𝑜𝑚𝑠𝑡ø𝑙𝑠𝑘𝑎𝑟𝑑𝑠𝑏𝑟𝑒𝑒𝑛 =
(𝐸𝐿𝐴 − 1446)

−122
 

 

𝐵𝑎 𝑆𝑣𝑒𝑙𝑔𝑗𝑎𝑏𝑟𝑒𝑒𝑛 =
(𝐸𝐿𝐴 − 1362)

−131
 

En tilsvarende sammenheng mellom årlig balanse og likevektslinjens høyde fant Tvede 
(1977) på Blomsterskardbreen (Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen) for årene 1970-
1976. 
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Figur 27 
Sammenhengen mellom likevektslinjens høyde (ELA) og årlig balanse for Svelgjabreen og 
Blomstølskardsbreen i perioden 2007-17. Lineære trendlinjer er også vist. 

Sammenligning med Møsevassbreen 

Ettersom massebalansemålinger på Møsevassbreen ble gjort kun ett år, i 2017, er det ikke 
mulig å foreta en signifikant korrelasjonsanalyse mot Svelgjabreen og Blomstølskards-
breen. Vinterbalansens romlige fordeling for de tre brefeltene for 2017 er vist i figur 28, 
og tilsvarende romlig fordeling av sommerbalansen er vist i figur 29. En enkel sammen-
ligning av punktmålinger for vinter- og sommerbalansen i 2017 er vist i figur 30, og 
resulterende kurveforløp er vist i figur 31. 

Den romlige fordelingen av vinterbalansen i figur 28 viser ingen store forskjeller mellom 
de tre brefeltene. Sommerbalansens fordeling i figur 29 viser noe større sommerbalanse i 
de laveste områdene på Møsevassbreen enn på de to andre brefeltene i samme høyde. 
Denne forskjellen finner vi igjen i figur 30 og 31 ved at sommerbalansen på de to 
nederste stakene på Møsevassbreen, og dermed også sommerbalansekurven i de nederste 
høydeintervallene, skiller seg ut fra de to øvrige brefeltene. 
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Figur 28 
Vinterbalansens romlige fordeling for Møsevassbreen, Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen i 2017 
interpolert fra 115 punktmålinger av snødypet (●). 

Figur 29 
Sommerbalansens romlige fordeling for Møsevassbreen, Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen i 2017 
interpolert fra 18 punktmålinger av sommerbalansen (●). 
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Figur 30 
Sammenligning av måledata for de tre brefeltene Møsevassbreen (rødt), Svelgjabreen (blått) og 
Blomstølskardsbreen (grønt). Til venstre er sommerbalansen målt på stakene vist, og til høyre er 
middelverdiene for hver 50 m høydeintervall av vinterbalansen vist. 

Figur 31 
Sammenligning av massebalansekurvene for Møsevassbreen, Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen for 
2017. 
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5 Sammenligning av glasiologisk og 
geodetisk massebalanse 

Glasiologisk og geodetisk massebalanse for brefeltene Svelgjabreen og Blomstølskards-
breen er sammenlignet for perioden 2008-2017 (10 år). Glasiologisk massebalanse er den 
massebalansen som er basert på årlige målinger av vinterens snømengder og sommerens 
smelting. Geodetisk massebalanse er den massebalansen som er basert på høyde- og 
arealendringer mellom to kartlegginger. 

For å kunne sammenligne glasiologisk og geodetisk massebalanse må feil i de ulike 
metodene estimeres og den interne ablasjonen, eller smeltingen, først tallfestes. Intern 
ablasjon ble beregnet ved å bruke metodene som er beskrevet i Oerlemans (2013) og 
Alexander mfl. (2011), og som ble brukt for 10 andre breer i Norge i Andreassen mfl. 
(2016). Intern ablasjon er smelting som skjer inne i, og under breen forårsaket av varme 
som avledes ved at is og smeltevann er i bevegelse nedover breen. 

Intern ablasjon er estimert for hver 50 meter høydeintervall etter formelen 

𝐵 𝑖𝑛𝑡 =
∑ 𝑔 ∗ 𝑝ℎ ∗ 𝑎ℎ ∗ (ℎ − 𝑏𝐿)

𝐴 ∗ 𝐿𝑚
 

 
der 𝑔 er tyngdens akselerasjon, ℎ er middelhøyden for alle høydeintervaller som er brukt i 
glasiologisk massebalanse, 𝑝ℎ er nedbør ved middelhøyden ℎ, 𝑎ℎ er brearealet i 
høydeintervallet ℎ, 𝑏𝐿 er høyden på brefritt terreng ved brefronten, 𝐴 er breens totale 
areal og 𝐿𝑚 er smeltevarmen. 

Nedbøren ble definert som en lineær funksjon av høyden. Årsnedbøren på toppen av 
breen ble hentet ut fra www.senorge.no, og gradienten ble bestemt slik at årlig nedbør ble 
1,5 ganger av den målte vinterbalansen. 

Intern ablasjon, B int, ble estimert til 0,072 m v.ekv. pr år for Svelgjabreen, og til 0,057 m 
v.ekv. pr år for Blomstølskardsbreen. 

Usikkerheten ble antatt å være en tredjedel av estimert intern ablasjon, hvilket betyr hhv. 
±0,024 m og ±0,019 m v.ekv. pr. år. For å sammenligne ble usikkerhet i målingene 
beregnet iht. Zemp mfl. (2013) og Andreassen mfl. (2016). 

Resultater fra glasiologisk og geodetisk massebalanse samt intern ablasjon er vist i tabell 
14. 
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Tabell 14 
Sammenligning av glasiologisk og geodetisk massebalanse samt usikkerheter for Svelgjabreen og 
Blomstølskardsbreen i perioden 2008-2017. Balanseverdiene og usikkerhetene er oppgitt i m v.ekv. år−1. 

B glas er midlere årlig glasiologisk balanse 
σ.glas. punkt er tilfeldig feil i punktverdiene for glasiologisk balanse 
σ.glas. romlig er tilfeldig feil i romlig fordeling for glasiologisk balanse 
σ.glas.ref er tilfeldig feil som følge av arealendring av DTM over tid  
B geod. er midlere årlig geodetisk balanse 
σ.geod. DTM er tilfeldig feil i terrengmodellene 
σ.dc tilfeldig feil i tetthetskonverteringen 
B int er intern ablasjon 
σ.B. int er tilfeldig feil i internablasjonen 
Δ er avviket mellom glasiologisk og geodetisk balanse korrigert for intern ablasjon 
 

Resultatene viser stor differanse for Blomstølskardsbreen med 0,60 m v.ekv. pr år, mens 
differansen for Svelgjabreen er 0,23 m v.ekv. pr år. 

Når forskjellen mellom glasiologisk og geodetisk massebalanse er større enn 0,20 m per 
år er det anbefalt å foreta en kalibrering av den glasiologiske måleserien (Zemp mfl., 
2013). Det betyr at den geodetiske massebalansen antas å være mest korrekt og behandles 
som referanseserie. De glasiologiske massebalanseseriene for både Svelgjabreen og 
Blomstølskardsbreen er derfor kalibrert mot den geodetiske massebalansen. 

5.1 Kalibrering av glasiologisk massebalanse 
Glasiologisk massebalanse er målt i perioden 2007-2017, mens sammenligningsperioden 
med geodetisk massebalanse, også kalt kalibreringsperioden, er 2008-2017. Med unntak 
av overgangen fra profilsystem til rutenettsystem av snødypmålinger i 2009, er metodikk 
og omfang homogen for hele måleperioden. Det er antatt at endringen av målesystemet i 
2009 ikke har vesentlig innvirkning på resultatene. Det er derfor grunn til å anta at 
forskjellen mellom glasiologisk og geodetisk massebalanse i kalibreringsperioden 2008-
17 også er den samme for året 2007. Begge brefeltene har et relativt avvik (σ) større enn 
1,96 (tab. 15) for perioden 2008-2017, noe som tyder på at glasiologisk og geodetisk 
balanse er forskjellige også når usikkerhetene er tatt hensyn til. Derfor er den 
glasiologiske massebalanseserien kalibrert for hele måleperioden 2007-2017. 

Tilsvarende kalibrering av massebalanseserier er tidligere blitt gjort for Nigardsbreen 
(Kjøllmoen, 2016), Ålfotbreen (Kjøllmoen, 2016b), Engabreen (Elvehøy, 2016) og 
Rembesdalskåka (Andreassen mfl., 2016). 

Tabell 15 
Sammenligning av glasiologisk og geodetisk massebalanse. 

Δ er avviket (m v.ekv. år−1) mellom glasiologisk og geodetisk balanse korrigert for intern ablasjon 
σ. (dimensjonsløs) er det reduserte avviket etter at usikkerhetene er medregnet 
H0 er hypotesen om at glasiologisk balanse = geodetisk balanse 
β er sannsynligheten for å akseptere H0 selv om resultatene fra begge metodene er forskjellige i 95 % av alle tilfeller 
ε (m v.ekv. år−1) er laveste grense for å påvise avvik 
 

Ant. år B glas. σ.glas. σ.glas. σ.glas. B geod. σ.geod. σ.dc B int σ.B. Δ
punkt romlig ref DTM int

Svelgjabreen 10 0,02 0,26 0,19 0,01 −0,28 0,05 0,02 −0,07 0,02 0,23

Blomstølskardsbreen 10 0,43 0,26 0,19 0,01 −0,22 0,05 0,01 −0,06 0,02 0,60

Brefelt

Brefelt Δ σ H0 β ε

Svelgjabreen 0.23 2.01 no 48 0.41

Blomstølskardsbreen 0.60 5.32 no 0 0.41
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Den årlige balansen er korrigert med −0,23 m v.ekv. for Svelgjabreen og −0,60 m for 
Blomstølskardsbreen. Om avvikene skyldes overestimering av vinterbalansen eller under-
estimering av sommerbalansen er ikke kjent. Det er derfor valgt å gjøre korreksjoner på 
både vinter- og sommerbalansen. Fordelingen (vinter versus sommer) av de årlige 
korreksjonene kan gjøres på ulike måter. Det antas at den største usikkerheten er knyttet 
til måling og beregning av vinterbalansen (kap. 4.1.3). Korreksjonene er derfor fordelt 
slik at sommerbalansens andel utgjør 20 % av avviket for hvert år, dvs. samme korreksjon 
for hvert år uavhengig av balanseverdien. Resten av korreksjonen (80 %) gjøres på vinter-
balansen. Her er det valgt å korrigere vinterbalansen avhengig av balanseverdien for hvert 
år i forhold til middelverdien for hele perioden (3,21 m v.ekv.), altså jo større vinter-
balanse, jo større korreksjon. Dette begrunnes med at vinterbalansen vanligvis er 
vanskeligere å måle med økende snødyp, noe som betyr at usikkerheten også øker med 
økende snødyp. Nøyaktigheten til måling av sommerbalansen er vanligvis uavhengig av 
hvor mye som har smeltet, og korreksjonen er derfor lik for hvert år. For eksempel, for 
Blomstølskardsbreen 2015 er original vinter- (Bv) og sommerbalanse (Bs) hhv. 3,41 og 
−1,42 m v.ekv. Korreksjon av Bs ble da 0,120 m v.ekv. (0,60*20 %), mens korreksjonen 
av Bv ble 0,510 m v.ekv. ((0,60*80 %)*(3,41/3,21). De kalibrerte verdiene for hhv. Bv og 
Bs ble da 2,90 m v.ekv. (3,41−0,51), og −1,54 m v.ekv. (−1,42−0,12). Vinter- sommer- og 
årlig balansekurver for Blomstølskardsbreen 2015 før og etter kalibrering er vist i figur 
32. 

Figur 32 
Vinter-, sommer- og årlig balansekurver for Blomstølskardsbreen i 2015 før (stiplet) og etter (heltrukken) 
kalibrering. Sommerbalansen på sju staker (○) og vinterbalansen i 41 målepunkt (●) er også vist. 

Original og kalibrert kumulativ massebalanse for Svelgjabreen i perioden 2007-2017 er 
1,53 og −1,00 m v.ekv., mens original og kumulativ massebalanse for Blomstølskards-
breen er 6,20 og −0,40 m v.ekv. Kalibrerte massebalanseserier er vist i tabell 16 og figur 
33. 
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Tabell 16 
Re-beregnede (venstre) og kalibrerte (høyre) massebalanseserier for Svelgjabreen (øverst) og 
Blomstølskardsbreen (nederst) for perioden 2007-2017. 

 

Figur 33 
Re-beregnede og kalibrerte massebalanseserier for Svelgjabreen (øverst) og Blomstølskardsbreen 
(nederst) for perioden 2007-2017. 

Svelgjabreen re-beregnet måleserie Svelgjabreen kalibrert måleserie
År Bw Bs Ba ∑Ba ELA AAR DTM Areal Bw Bs Ba ∑Ba ELA AAR DTM Areal

2007 3,89 -2,54 1,35 1,35 1205 78 2007 22,45 3,66 -2,59 1,07 1,07 1235 74 2007 22,45
2008 3,38 -2,65 0,72 2,07 1235 74 2007 22,45 3,17 -2,70 0,47 1,54 1255 71 2007 22,45
2009 3,33 -2,97 0,36 2,43 1310 64 2007 22,45 3,13 -3,02 0,11 1,66 1335 59 2007 22,45
2010 1,65 -3,29 -1,64 0,78 >1636 0 2007 22,45 1,55 -3,34 -1,79 -0,13 >1636 0 2007 22,45
2011 2,58 -3,84 -1,26 -0,48 1525 20 2013 22,35 2,43 -3,89 -1,46 -1,59 >1632 0 2013 22,35
2012 3,38 -2,08 1,29 0,82 1190 80 2013 22,35 3,17 -2,13 1,05 -0,55 1220 76 2013 22,35
2013 2,59 -3,31 -0,73 0,09 1485 29 2013 22,35 2,43 -3,36 -0,93 -1,48 1505 26 2013 22,35
2014 3,30 -3,76 -0,46 -0,37 1460 34 2013 22,35 3,11 -3,81 -0,70 -2,18 1490 29 2013 22,35
2015 3,46 -1,63 1,84 1,47 1140 86 2013 22,35 3,26 -1,67 1,58 -0,60 1165 84 2013 22,35
2016 3,33 -3,33 0,00 1,47 1325 61 2017 22,34 3,13 -3,37 -0,24 -0,84 1345 57 2017 22,34
2017 2,97 -2,90 0,06 1,53 1325 61 2017 22,34 2,79 -2,95 -0,16 -1,00 1345 57 2017 22,34

Blomstølskardsbreen re-beregnet måleserie Blomstølskardsbreen kalibrert måleserie
År Bw Bs Ba ∑Ba ELA AAR DTM Areal Bw Bs Ba ∑Ba ELA AAR DTM Areal

2007 4,17 -2,30 1,88 1,88 1230 89 2007 22,77 3,55 -2,42 1,13 1,13 1315 81 2007 22,77
2008 3,44 -2,14 1,30 3,18 1265 85 2007 22,77 2,93 -2,26 0,66 1,80 1365 74 2007 22,77
2009 3,59 -2,52 1,07 4,24 1290 84 2007 22,77 3,05 -2,64 0,41 2,21 1385 71 2007 22,77
2010 1,85 -3,07 -1,23 3,02 >1636 0 2007 22,77 1,57 -3,19 -1,62 0,59 >1636 0 2007 22,77
2011 2,52 -3,50 -0,97 2,04 1600 5 2013 22,54 2,15 -3,62 -1,47 -0,88 >1632 0 2013 22,54
2012 3,50 -1,92 1,58 3,63 1255 86 2013 22,54 2,98 -2,04 0,94 0,06 1330 79 2013 22,54
2013 2,93 -3,17 -0,24 3,39 1470 58 2013 22,54 2,49 -3,29 -0,80 -0,74 1590 10 2013 22,54
2014 3,46 -3,56 -0,10 3,29 1470 58 2013 22,54 2,95 -3,68 -0,74 -1,48 1550 33 2013 22,54
2015 3,41 -1,42 1,99 5,28 1250 86 2013 22,54 2,90 -1,54 1,36 -0,12 1310 82 2013 22,54
2016 3,43 -2,73 0,71 5,98 1320 81 2017 22,54 2,92 -2,85 0,07 -0,05 1380 72 2017 22,54
2017 3,02 -2,80 0,22 6,20 1405 68 2017 22,54 2,57 -2,92 -0,35 -0,40 1470 59 2017 22,54

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ku
m

u
la

tiv
 m

as
se

b
a

la
n

se
 (

m
 v

.e
kv

.)

år
lig

 m
as

se
b
al

an
se

 (
m

 v
.e

kv
.)

Svelgjabreen - re-beregnet og kalibrert massebalanseserie 2007-2017

Bw re-ber. Bw kal. Bs re-ber. Bs kal. Ba kum. re-ber. Ba kum. kal.

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ku
m

u
la

tiv
 m

a
ss

e
b

a
la

n
se

 (
m

 v
.e

kv
.)

år
lig

 m
as

se
b
al

an
se

 (
m

 v
.e

kv
.)

Blomstølskardsbreen - re-beregnet og kalibrert massebalanseserie 2007-2017

Bw re-ber. Bw kal. Bs re-ber. Bs kal. Ba kum. Re-ber. Ba kum. Kal.



 

 53 

6 Frontendringer 
Frontendringer er målt på Svelgjabreen (fig. 34) og Blomstølskardsbreen (fig. 38). 
Målingene er en del av det hydrologiske pålegget, og vil fortsette på permanent basis. 

Årlige endringer av brefrontens posisjon utføres ved avstandsmålinger fra faste punkt 
(varder, fastmerker el.) i faste retninger mot brefronten. For at målingene skal være 
sammenlignbare, utføres de alltid om høsten. Målingene har vært utført av personell fra 
SKL, og gjøres i henhold til NVEs retningslinjer. 

6.1 Svelgjabreen 
Årlige frontmålinger på Svelgjabreen (fig. 34) startet i 2007. 

Figur 34 
Svelgjabreen fotografert fra helikopter den 19. august 2009 (venstre) og 10. oktober 2016 (høyre). Merk 
at bildevinkelen er forskjellig for de to årene. De faste målepunktene ligger på høyre side av elven. 
Foto: Bjarne Kjøllmoen. 

Avstandsmålingene gjøres fra to punkt kalt «Fyllhakko» og «Øvstebøvarde» (fig. 35). 
Årlig frontendring for Svelgjabreen beregnes som middelverdien av de to linjene. 

Figur 35 
Frontposisjon på Svelgjabreen er målt fra fastpunktene Øvstebøvarde (venstre) og Fyllhakko (høyre). 
Foto: SKL. 
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Målingene viser at brefronten var tilnærmet uendret fra høsten 2007 til høsten 2015. Etter 
høsten 2015 har fronten smeltet litt tilbake. Totalt for måleperioden 2007-2017 har 
Svelgjabreen hatt en tilbakegang på 11 meter. De årlige endringene er vist i figur 36. 

Figur 36 
Kumulativ frontendring på Svelgjabreen fra 2007 til 2017. 

Frontendringer kan også bestemmes ut fra flybilder og ortofoto. Ved hjelp av kart-
leggingene fra 1959, 2007 og 2017 er frontendringene i de mellomliggende periodene 
målt langs to linjer som tilsvarer målelinjene for de årlige frontmålingene (fig. 37). 
Målingene viser en gjennomsnittlig tilbakegang langs linjene på 138 meter i perioden 
1959-2007, og 6 meter fra 2007 til 2017. 

Figur 37 
Brekanten på Svelgjabreen bestemt fra kartlegginger i 1959 (lys blå) og 2007 (rød). Årlige målinger av 
fronten er gjort siden høsten 2007 langs målelinjer fra fastpunktene Fyllhakko (▲) og Øvstebøvarde (Δ) 
foran breen. Målelinjene på bildet er omtrentlige. Bakgrunnsbildet er ortofoto fra 2017. 
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6.2 Blomstølskardsbreen 
Årlige frontmålinger på Blomstølskardsbreen (fig. 38) startet i 1994. 

Figur 38 
Blomstølskardsbreen fotografert fra helikopter den 5. august 1997 (venstre) og 27. august 2014 (høyre). 
Merk at bildevinkelen er svært forskjellig for de to årene. Bildet til venstre er sett mot nordøst, mens 
bildet til høyre er sett mot vest. I 2017 hadde den lille bretungen mellom de to vannene ved brekanten 
midt i det høyre bildet, smeltet vekk (se fig. 41). Foto: Hallgeir Elvehøy. 

Fra 1994 til 2010 ble frontendring målt langs en linje fra et punkt kalt «Tvedevarden» 
(fig. 41) (Tvede, 1994). 

Fra 2010 ble avstanden også målt fra et punkt kalt «Inntak Tverrelva», og fra 2013 i 
tillegg målt i to retninger fra et punkt kalt «Omvik» (fig. 41). Begge punktene ligger i 
nærheten av Tvedevarden. Figur 39 viser resultatene fra alle fire målelinjene. De årlige 
variasjonene er relativt små (±7 meter), men variasjonen mellom målelinjene kan være 
store. I retning 1 fra Omvik ble det målt mot brekanten i vannet nordøst for punktet. Her 
er det ekstra stor variasjon. 

Figur 39 
Frontmålinger på Blomstølskardsbreen fra 1994 til 2017. Fra 2013 ble det målt fra tre ulike fastpunkt, 
Tvedevarden, Inntak Tverrelva og Omvik. 

Det offisielle resultatet for Blomstølskardsbreen for hvert år er middelverdien av de målte 
linjene. Dette er vist i figur 40. Målingene viser da en tilbakesmelting på 4 meter fra 1994 
til 2007, og 19 meter tilbake fra høsten 2007 til høsten 2017. 
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Figur 40 
Kumulativ frontposisjonendring på Blomstølskardsbreen 1994-2017. Det ble målt langs to linjer i 
perioden 2010-2013, og langs fire linjer i perioden 2013-2017. 

Kartleggingene fra 1959, 2007 og 2017 viser bare små endringer av brekanten i området 
der målingene gjøres (fig. 41). Litt lenger nord er endringene større brekanten trekker seg 
tilbake i et vann. 

Figur 41 
Brekanten på Blomstølskardsbreen bestemt fra kartlegginger i 1959 (lys blå) og 2007 (rød). Årlige 
målinger av fronten er gjort siden høsten 1994 fra flere fastpunkt foran breen. To av fastpunktene er 
avmerket i ortofotoet (▲Δ). Bakgrunnsbildet er ortofoto fra 2017. Endringene fra 1959 til 2017 langs 
fronten i området ved fastpunktet er knapt synlige. 
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7 Brebevegelse 
I løpet av perioden 2007-2017 er målestakene blitt posisjonsbestemt med GNSS i 2007, 
2012, 2013, 2014, 2015 og 2017. På bakgrunn av disse målingene er brebevegelsen blitt 
beregnet for 12 staker på Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen. Størst bevegelse ble målt 
på stake 30 på Svelgjabreen (52 m/år) og på stake 45 på Blomstølskardsbreen (44 m/år). 
Helt øverst på breen ved stakene 70 og 75 ble hastigheten målt til hhv. 4 og 2 m/år. 
Resultatene er vist i figur 42. De beregnede hastighetene er middelverdier beregnet over 
ett eller flere år. 

I august 1970 og august 1971 ble noen staker i områdene nedenfor 1200 moh. målt inn, 
og brebevegelsen beregnet (Tvede, 1972). Resultatene viser omtrent samme resultater, 
dvs. hastigheter mellom 30 og 50 m/år. 

Figur 42 
Isens hastighet og bevegelsesretning målt på staker i perioden 2007-2017.  
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8 Konklusjon 

8.1 Kartlegging av brefeltene 
Brefeltene som ligger innenfor SKLs reguleringsområde på Søndre Folgefonna er kartlagt 
i 1959, 2007, 2013 og 2017. Breen er inndelt i tre delfelt; Møsevassbreen, Svelgjabreen 
og Blomstølskardsbreen. En nøyaktig areal- og høydefordeling er beregnet for hvert av 
årene innenfor hvert brefelt. 

Alle tre brefeltene i reguleringsområdet har minket i areal i de mellomliggende periodene. 
Fra 1959 til 2017 krympet de tre brefeltene samlet med 2,8 km2, fra 63,2 km2 til 60,4 km2. 
Brefeltet Møsevassbreen minket mest med 1,5 km2, fra 17,0 km2 i 1959 til 15,5 km2 i 
2017. Arealreduksjonen er imidlertid vesentlig mindre enn lenger nord på Folgefonna 
(Kjøllmoen, 2014a). 

8.2 Volumendringer og geodetisk massebalanse 
På bakgrunn av kartleggingene er det beregnet volumendring og geodetisk massebalanse 
for periodene 1959-2007, 2007-2013 og 2013-2017. Beregningene er foretatt på de bre-
feltene som ligger innenfor SKLs reguleringsområde. Beregningene viser at alle tre 
brefeltene i reguleringsområdet har minket i volum og hatt negativ massebalanse i hele 
perioden 1959-2017. I periodene 1959-2007 og 2007-2013 var det negativ volumendring 
på alle tre brefeltene. For den siste perioden, 2013-2017 viser beregningene signifikant 
positiv volumendring for Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen. 

I perioden 1959-2007 var midlere årlig geodetisk massebalanse −0,31 m vannekvi-
valenter for Møsevassbreen, −0,03 m v.ekv. for Svelgjabreen og +0,01 m v.ekv. for 
Blomstølskardsbreen. Årlig gjennomsnitt for alle tre brefeltene i denne perioden var 
−0,11 m vannekvivalenter. 

I perioden 2007-2013 var midlere årlig geodetisk massebalanse −0,77 m for Møsevass-
breen, −0,57 m for Svelgjabreen og −0,51 m v.ekv. for Blomstølskardsbreen. Årlig 
gjennomsnitt for alle tre brefeltene var −0,62 m v.ekv. 

I perioden 2013-2017 var midlere årlig geodetisk massebalanse −0,11 m for Møsevass-
breen, +0,15 m for Svelgjabreen og +0,21 m v.ekv. for Blomstølskardsbreen. Årlig 
gjennomsnitt for alle tre brefeltene var +0,08 m v.ekv. 

For perioden 2007-2017, som ligger innenfor perioden for glasiologisk massebalanse, var 
midlere årlig geodetisk massebalanse −0,51 m for Møsevassbreen, −0,28 m for 
Svelgjabreen og −0,22 m v.ekv. for Blomstølskardsbreen. Årlig gjennomsnitt for alle tre 
brefeltene −0,34 m v.ekv. 

8.3 Glasiologisk massebalanse 
Glasiologisk massebalanse er målt og beregnet på Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen i 
årene 2007-2017. I tillegg er Møsevassbreen blitt målt i 2017. Årene 2011-13 og 2016-17 
er re-beregnet ved å bruke oppdaterte DTM’er. Kumulativ massebalanse for hele måle-
perioden 2007-2017 viser +1,5 m v.ekv. for Svelgjabreen, og +6,2 m v.ekv. for Blomstøl-
skardsbreen. 
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8.4 Sammenligning av glasiologisk og geodetisk 
massebalanse 

De re-beregnede massebalanseseriene for Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen for årene 
2008-2017 er sammenlignet med geodetisk massebalanse i samme periode. Kalibrerings-
perioden er 2008-2017, mens hele serien (2007-2017) er kalibrert. Resultatene av 
sammenligningen viser en differanse mellom glasiologisk og geodetisk massebalanse på 
0,60 m v.ekv. år−1 for Blomstølskardsbreen og 0,23 m v.ekv. år−1 for Svelgjabreen. Den 
geodetiske massebalansen er ansett å være mest korrekt, og er behandlet som referansetall 
for de glasiologiske massebalanseseriene. 

Som en konsekvens av differansene ble de glasiologiske måleseriene for begge brefeltene 
kalibrert, dvs. korrigert, for hele måleperioden 2007-2017. De kalibrerte massebalanse-
seriene for Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen viser negativ kumulativ massebalanse 
med hhv. −1,00 og −0,40 m v.ekv. Midlere årlig massebalanse for perioden 2007-2017 er 
−0,09 og −0,04 m v.ekv. 

8.5 Frontendringer 
Årlige frontendringer er målt på Blomstølskardsbreen siden 1994 og på Svelgjabreen 
siden 2007. Målingene viser små endringer på begge breene. Blomstølskardsbreen har 
smeltet tilbake 4 meter fra 1994 til 2007, og 19 meter fra 2007 til 2017. Svelgjabreen har 
smeltet tilbake 11 meter fra 2007 til 2017. Ved å sammenligne flybilder fra 1959 og 2017 
har tilbakegangen vært 140-150 meter på Svelgjabreen. Tilvarende sammenligning for 
Blomstølskardsbreen viser ingen signifikant endring. 

8.6 Brebevegelse 
Brebevegelsen er målt og beregnet på 12 staker på Svelgjabreen og Blomstølskardsbreen 
i perioden fra 2007 til 2017. Midlere årshastighet varierte fra 2-4 m/år helt øverst på 
breen til 52 m/år nede på Svelgjabreen. 
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